
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 360/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.33423 (11/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Skarbu Państwa 
ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 
www.bi.msp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Warunki udzielania pomocy publicznej w procesach prywatyzacji 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. 
w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji 
(Dz.U. z 2006 Nr 84, poz. 580 z póź.zm.) 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej 
w procesach prywatyzacji (Dz.U. z 2009 Nr 134, poz. 1104) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 5.9.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe Podać – Pomoc publiczna w procesach prywatyzacji może 
być udzielana w formie: 

1) rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa z zastosowaniem 
stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku, 
w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 
5 i 6 oraz art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji, 

2) zwolnienia z części opłat dodatkowych przypadających do zapłaty 
na podstawie umowy 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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://bip.msp.gov.pl/portal/bip/100/6010/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_4_sierpnia_2009_r_ 
zmieniajace_rozporzadzeni.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33493 (11/X) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
Calea Victoriei, nr 152, Sector 1, Bucuresti. 
www.minind.ro 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea 
sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari” în 
cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității 
economice” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordin nr. 1054/24.5.2011 al ministrului Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri privind modificarea ordinului ministrului econo
miei și finanțelor nr. 479/20.2.2008 pentru aprobarea schemei de 
ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului 
productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari”, aferentă 
operațiunii a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului 
productiv prin investiții tangibile și intangibile” din cadrul POS CCE 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification XR 105/2008 

Czas trwania pomocy 24.5.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

RON 420,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDR, POS CCE, Axa 1 – RON 361,20 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_1054_din_24_05_2011_modif_anexa_la_479_ 
din_20_02_2011_ref_Schema_aj_de_stat_investitii_intrep_mari_30052011.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.33510 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-617-72038-1/1(2011) 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Straße 28-30 
10115 Berlin 
http://www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy GlobE — Globale Ernährungssicherung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hauhaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228 www. 
bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html 

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S. 2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html 

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885 

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S. 102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 
14.8.09 BGBl. I S.2827 

Bundesanzeiger AusgabeNr.104 v.14.7.11,S.2502 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.7.2011-31.12.2021 

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
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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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

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

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

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

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

40 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/16766.php 

Numer środka pomocy państwa SA.33511 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DE-BMBF-617-72038-1/1(2011) 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Hannoversche Straße 28-30 
10115 Berlin 
http://www.bmbf.de 

Nazwa środka pomocy 5. Auswahlrunde des Wettbewerbs „GO-Bio“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html 

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. 
I S.2228 www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ 
ep00.html 

BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10 
G.v. 09.12.10 BGBl. I S.1885 

VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v. 
14.8.09 BGBl. 

Bundesanzeiger Ausg. Nr. 111 v. 27.7.2011 (S.2641)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.7.2011-31.12.2018 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 % 

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

40 % 20 % 

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

100 % — 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

200 000 EUR — 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/16800.php 

Numer środka pomocy państwa SA.33519 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Scharnhorststraße 34 – 37 
10115 Berlin 
www.bmwi.de 

Nazwa środka pomocy BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (*) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.8.2011-8.8.2016 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,60 (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 usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

50 EUR — 

(*) vom 19. August 1969, BGBl I S. 1284, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010, BGBl I S. 1885 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.inno-beratung.de/foepro/go/dokumente/go_richtlinie_bmwi_innovationsgutscheine.pdf
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