
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 360/05) 

Numer środka pomocy państwa SA.32045 (10/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc 
Regione Autonoma della Sardegna — Centro Regionale di Programma
zione 
Via Mameli 88, 09123 Cagliari (CA) 
http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy CONTRATTO DI INVESTIMENTO – FILIERA TECNOLOGICO 
PRODUTTIVA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 2/2007 ART.5 – PO FESR 2007-2013 D.G.R. 25/25 DEL 
1.7.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.11.2010 - 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 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek, Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Sardegna 2007-2013 – EUR 8,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

20 % — 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % —
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Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 30 % 

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

25 % 35 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Program pomocy 25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=22122 

Numer środka pomocy państwa SA.32053 (10/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

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

Nazwa środka pomocy Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai 

— atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (grozījumi) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

30.3.2010. Ministru Kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par 
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” 

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.- 
641.punkts). Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājums (185.-190.punkts). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 214/2010 

Czas trwania pomocy 21.10.2010-31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, GÓRNICTWO 
I WYDOBYWANIE, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja 
napojów, 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 elementów 
konstrukcyjnych, Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalo
wych, Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do central
nego ogrzewania gorącą wodą, Kucie, prasowanie, wytłaczanie 
i walcowanie metali; metalurgia proszków, Obróbka metali 
i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów 
metalowych, Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi 
i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, Produkcja pozosta 
łych gotowych wyrobów metalowych, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 5,05 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Komisijas lēmums 18.12.2007. ar ko pieņem darbības programmu 
Kopienas palīdzībai no Eiropas Sociālā fonda atbilstīgi konverģences 
mērķim Latvijas reģionos CCI 2007LV051PO001. 

Valsts atbalsta programmas X214/2010 “Atbalsts nodarbināto 
apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts 
partnerībās organizētām apmācībām” publisko finansējumu veido tikai 
Eiropas Sociālā fonda finansējums 15,16 milj.LVL. – LVL 15,16 (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=208009 

Numer środka pomocy państwa SA.32055 (10/X) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego NL 

Nazwa regionu (NUTS) WEST-NEDERLAND, UTRECHT 
Obszary mieszane, Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
www.provincie-utrecht.nl 

Nazwa środka pomocy Artikel 7van de Uitvoeringsverordening Garantiefonds energie provincie 
Utrecht 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Provinciewet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 10,00 (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 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/?id=708 

www.provincie-utrecht.nl; loket; regelgeving; naar regelingenbank; subsidies; milieu; uitvoeringsverordening 
garantiefonds energie provincie utrecht 

Numer środka pomocy państwa SA.32072 (10/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BMBF 726 61999 1 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Obszary mieszane, Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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Organ przyznający pomoc BMBF 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Heinemannstraße 2 
53175 Bonn 
http://www.bmbf.de/ 

Nazwa środka pomocy Umweltverträgliche Rückbauverfahren 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hinweise zur Föderung von Forschung- und Entwicklungsvorhaben im 
Bereich- Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kerntechnischer Anlagen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2010-31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 7,00 (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 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

50 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

100 % 0 % 

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

25 % 20 % 

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

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ptka.kit.edu/323.php
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Numer środka pomocy państwa SA.32152 (10/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Program wieloletni pomocy – dotacja celowa dla IBM Global Services 
Delivery Centre Polska Sp. z o.o. na utworzenie nowych miejsc pracy 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 9.11.2010 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo – Uchwała Rady Ministrów nr149/2010 
z 14 września 2010 r. „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 
przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. 
we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT – IDC (Inte
grated Delivery Center), w latach 2010 – 2013”. 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 31,50 (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 % 

Pomoc ad hoc (art. 13 ust.1) 7,5 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/ibm.pdf
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