
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 360/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.31014 (X 241/10) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Kompetences centri 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.361 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (258. – 261. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(36. – 41. punkts) 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego, Górnictwo rud metali, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja słodu, Produkcja 
napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych 
wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja 
odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej, Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego 
w formach podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych 
środków agrochemicznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych 
powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja mydła 
i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycz
nych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 12,11 (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

KOMISIJAS LĒMUMS 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 36,32 (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)) 

25 % 20 % 

Program pomocy 45 % 10 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=209078 

Numer środka pomocy państwa SA.31303 (X 309/10) 

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 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Република 
България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
44/2010 г.): http://www.eufunds.bg/en/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 открита процедура за подбор на проекти: 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy —
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Czas trwania pomocy 16.7.2010-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, Produkcja wyrobów piekarskich 
i mącznych, Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 
Produkcja przypraw, Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Produkcja 
artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych 
i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja wyrobów tytoniowych, 
Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, Produkcja skór 
i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów z drewna 
i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru 
i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 29,34 (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 24,94 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_86.html 

Numer środka pomocy państwa SA.31599 (X 374/10) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) PAIS VASCO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO 
Y TURISMO 
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN N o 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ 
(ÁLAVA) 
EUSKADI.NET
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Nazwa środka pomocy Ayudas económicas para la financiación de proyectos y actuaciones 
para la investigación y desarrollo de las explotaciones subterráneas de 
áridos e innovación minera en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para el ejercicio 2010. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N o 153 DE 12 DE AGOSTO DE 
2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.9.2010-31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,83 (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)) 0,831 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100812&a=201003775 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100811&a=201003750 

Numer środka pomocy państwa SA.31629 (X 382/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) MOLISE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Molise 
Via Genova,11 – 86100 CAMPOBASSO 
http://www.regione.molise.it 

Nazwa środka pomocy Avviso Pubblico relativo alla Formazione Continua — Legge 236/93 
e Legge 53/00 — Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali — Anno 
2009/2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 19/7/93, n.236, art.9, comma 3 e Legge 8.3.2000, n.53, art.6, 
comma 4 
Determina DG III del 24.6.2009, n.170 pubblicata sul BURM n.14 del 
1.7.2009
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009-31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,95 (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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 10 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 90 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/298 

Numer środka pomocy państwa SA.31876 (X 421/10) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional 

Nazwa regionu (NUTS) ARNHEM/NIJMEGEN 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Postbus 20951 
IPC 880 
2500 EZ Den Haag 
PostbusDJZ.internationaal@minvrom.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

Nazwa środka pomocy Subsidie Gebiedscoöperatie Oregional 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Besluit milieusubsidies – http://wetten.overheid.nl/BWBR0010065/ 
geldigheidsdatum_31-08-2010 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 15.10.2010 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając 
działalność usługową, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 
ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 1,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

34- INTERREG IV A 1-2-03=128 Leisure Valley – EUR 0,94 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

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

40 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/10/01/verstrekking-subsidie-project- 
duurzaam-inkopen-van-regionale-producten.html
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