
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 329/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.33450 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government 
European Structural Funds 
Atlantic Quay 
150 Broomielaw 
G2 8LU 
www.scotland.gov.uk/topics/business-industry/support/17404/ 
structuralfunds2007-2013 

Nazwa środka pomocy ERDF Priorities 1 & 2 Support Scheme Scotland 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

European Community Act 1998 
Office of the Queen's Printer for Scotland Statutory Instruments 2006 
No 304 (s 3) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 654/2009 

Czas trwania pomocy 1.8.2011 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 55,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF Priorities 1&2 Scotland – GBP 75,50 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/latest-news 

Numer środka pomocy państwa SA.33574 (11/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego NLD 

Nazwa regionu (NUTS) AGGLOM.'S-GRAVENHAGE 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc B&W Rotterdam namens Management Autoriteit Kansen voor West 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
http://www.kansenvoorwest.nl/ 

Nazwa środka pomocy Aardwarmte Den Haag 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

besluit%20efro%20staatscourant%2023%20oktober%202007.pdf 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.12.2010 - 31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP - Aardwarmte Den Haag vof 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 7,40 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRO - EUR 3,40 (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 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=50 

Numer środka pomocy państwa SA.33589 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
http://www.acc10.cat/ 

Nazwa środka pomocy Línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos 
de innovación, internacionalización y industrialización.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden EMO/197/2011, de 1 de agosto, por la cual se aprueban la 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de ayudas en 
forma de garantía para la financiación de proyectos de innovación, 
internacionalización y industrialización. (DOGC núm. 5940 de 
11.8.2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.8.2011 - 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 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 30,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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)) 25 % 0 % 

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

25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5940/11213026.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33590 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

Nazwa środka pomocy Línea de préstamos directos en condiciones preferentes para la finan
ciación de actuaciones en el sector de la motocicleta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución EMO/1907/2011, de 22 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de préstamos directos en condiciones 
preferentes para la financiación de actuaciones en el sector de la moto
cicleta, y por la que se abre la convocatoria para el año 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 4.8.2011 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, Produkcja 
motocykli 

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 36,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

50 % — 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5934/11194120.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33597 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 34737/11/08100/08000 

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 ICT a strategické služby - 3.výzva - prodloužení 

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 
některých souvisejících zákonů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 147/2010 

Czas trwania pomocy 1.9.2011 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
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Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2 940,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF – 85 % 
státní rozpočet – 15 % – CZK 2 499,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mpo-oppi.cz/ict-a-strategicke-sluzby/#vyzva4
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