
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) 

(2012/C 28/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.33901 (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 подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна 
дейност на българските предприятия“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI 
Номер: 2007BG161PO003:http://www.opcompetitiveness.bg/images/ 
module3/156_892007bg161po003annex.pdf;Насоки за кандидатстване 
по процедура: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизсле- 
дователската и развойна дейност на българските предприятия“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.11.2011-8.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

BGN 58,67 (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 49,87 (w mln)
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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) 

70 % — 

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

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=89 

Numer środka pomocy państwa SA.33916 (11/X) 

Państwo członkowskie Francja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Caisse des depots et consignations 
56 rue de Lille 75007 Paris FRANCE 
www.caissedesdepots.fr 

Nazwa środka pomocy Régime d'aides exempté de notification relatif aux aides en faveur de la 
protection de l'environnement dans le cadre des Investissements d'ave
nir 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Loi n o 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectivicative pour 
2010 relative au programme d'investissement d'avenir 

— Convention du 28 septembre 2010 entre l'Etat et la Caisse des 
depots et consignations relative au programme d'investissements 
d'avenir («action ville de demain») 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2011-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 50,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 % 

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

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 50 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

35 % 20 % 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-davenir/ville-de-demain-1000-meur.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33921 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WALES 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Cardiff University 
European Office / Research and Commercial Division 
Cardiff University 
30-36 Newport Road 
Cardiff 
CF24 0DE 
United Kingdom 
http://www.cf.ac.uk/archi/state_aid.html 

Nazwa środka pomocy Cardiff University Built Environment Sustainability Training 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Further and Higher Education Act 1992 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-31.8.2015
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Sektor(-y) gospodarki BUDOWNICTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 1,85 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe – Subsidised training schemes 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Structural funds – ESF – GBP 3,70 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.cf.ac.uk/archi/state_aid.html 

Numer środka pomocy państwa SA.33944 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 43640/11/08100/08000 

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 Rozvoj – 3. výzva – 1. 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 někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation SA.33109 

Czas trwania pomocy 15.11.2011-31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 1 159,33 (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 2 956,30 (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://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4 

Numer środka pomocy państwa SA.33967 (11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N2011/6812/MK 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Skatteverket 
171 94 Solna 
www.skatteverket.se 

Nazwa środka pomocy Bättre skattemässiga förutsättningar för landansluten el till fartyg som 
ligger i hamn, s.k. landström. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

SFS 2010:1088 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2011-25.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki Transport wodny 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej
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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 ochronę środowiska w formie ulg 
podatkowych (art. 25) 

1 500 000 SEK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/101088.PDF 

SFS 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03144 

Proposition

PL C 28/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.2.2012

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/101088.PDF
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03144

