
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 87/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.34093 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Gower College 
Skills for Industry Regional Team 
Sketty Hall 
Swansea 
SA2 8QF 
www.gowercollegeswansea.ac.uk 

Nazwa środka pomocy Skills for Industry 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

The Learning and Skills Act 2000 (Section 34) 
The Education Act 2002 (Section 14) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2011 - 31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 3 060 000,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Usługi dotowane 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social funds – GBP 9,18 (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.gowercollegeswansea.ac.uk/AboutUs/Information/Partnerships
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Numer środka pomocy państwa SA.34389 (12/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego N2012/945/MK 

Nazwa regionu (NUTS) SVERIGE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Länsstyrelserna i respektive län 
Adress, se web-plats 
www.lst.se 

Nazwa środka pomocy Stöd till biogasanläggningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

5 kap. 4 a – 4 e §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbyg
dsutvecklingsåtgärder 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2012 - 31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie paliw gazowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

SEK 250,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EJFLU 
Belopp av gemenskapsfinansiering 
45,81 % av totalbeloppet – SEK 114,50 (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) 

30 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/13166/a/19592 

http://www.lagboken.se/files/167185/070481.pdf#search= 

„dels 2” 

Numer środka pomocy państwa SA.34421 (12/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
http://www.bis.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Manufacturing Advisory Service (MAS) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Industrial Development Act 1982, Parts III and IV. Enables selective 
financial assistance in the form of advice, information and service 
provision. The relelvant power in Section 11 of the Industrial Deve
lopment Act 1982 which enables the Secretary of State to make 
provision for the giving of advice (whether free of charge or otherwise) 
to persons carrying on business, is the underlying enabling legislation 
for all the work which will be undertaken as a result of Manufacturing 
Advisory Service. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 47/2008 

Czas trwania pomocy 2.1.2012 - 31.3.2015 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 17.00 (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 

The consortium who are delivering the MAS are currently applying for 
ERDF funds from all regional Programmes where available. — 
GBP 20,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mas.bis.gov.uk/ 

Numer środka pomocy państwa SA.34425 (12/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska
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Numer referencyjny państwa członkowskiego MSMT-2779/2012-31 

Nazwa regionu (NUTS) Czech Republic 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7, P.O.Box 78, 118 12 Praha 1 
http://www.msmt.cz/ 

Nazwa środka pomocy NÁVRAT 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. prosince 2010 č. 886, 
k programu NÁVRAT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.9.2011 - 31.12.2019 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 50,10 (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)) 

20 % 0 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat 

http://www.msmt.cz/file/17530
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