
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 288/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.32204 (11/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Bulgaria 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура:BG161PO003-2.1.11 
Технологична модернизация в малки и средни предприятия 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.12.2010-1.4.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samo
chodowych, przyczep i naczep, Produkcja pozostałego sprzętu trans
portowego, Działalność wydawnicza, Działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Nadawanie programów ogólnodostępnych 
i abonamentowych, Telekomunikacja, Działalność związana 
z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie informacji, 
Badania naukowe i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 97,79 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
— BGN 83,12 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_97.html 

Numer środka pomocy państwa SA.32912 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 13857/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Prosperita-2.výzva-pokračování 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 808/2009 

Czas trwania pomocy 15.3.2011-31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 7 470,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF/ERDF – CZK 6 349,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/prosperita/#vyzva2
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Numer środka pomocy państwa SA.32954 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 16204/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Potenciál – 3.výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 50/2010 

Czas trwania pomocy 15.4.2011-30.6.2012 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2 800,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF – 85 % – CZK 2 380,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40 % 20 % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mpo-oppi.cz/potencial/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa SA.33309 (11/X) 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego SAMB/41/2011 

Nazwa regionu (NUTS) Malta 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Malta Enterprise 
Enterprise Centre, 
Industrial Estate, 
San Gwann, SGN 3000 
Malta 
www.maltaenterprise.com 

Nazwa środka pomocy EUROSTARS R & D Grant 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Assistance for Research and Development and Innovation Regulations 
— Legal Notice 168 of 2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 40 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mjha.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11610&l=1 

Numer środka pomocy państwa SA.33310 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 43/2011 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA (AVEN) 
C/ COLÓN, N o 1, 4 a PLANTA 
46004 VALENCIA 
www.aven.es 

Nazwa środka pomocy AYUDAS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA, EN 
MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES 
PARA EL EJERCICIO 2011
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN 9/2011, de 16 de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energía, en materia de Energías Renovables y Biocarburante, para el 
ejercicio 2011. (DOCV núm. 6530, de 27 de mayo de 2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.5.2011-31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,36 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER POCV 2007-2013 – EUR 3,18 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.aven.es/ayudas/renovables.html
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