
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 221/07) 

Numer środka pomocy państwa SA.34781 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Slaskie 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza 
www.nedza.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodo
cianych pracowników 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

Decyzja Nr Oś- S.4453.9.2.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 13.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Zakład Fryzjerski „ROMA” Krystyna Matuszekul. Bankowa 2, 
47-400 Racibórz 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,01 (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 ogólne (art. 38 ust. 2) 34 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572 

Numer środka pomocy państwa SA.34782 (12/X) 

Państwo członkowskie Polska
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Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Slaskie 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza 
www.nedza.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodo
cianych pracowników 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

Decyzja Nr Oś- S.4453.10.4.2011 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy Od 19.10.2011 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa indywidualna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Zakład Fryzjerski „TRENDY” Grażyna Kalwalaul. Ogrodowa 18a, 
47-400 Racibórz 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

PLZ 0,01 (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 ogólne (art. 38 ust. 2) 36 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572 

Numer środka pomocy państwa SA.34830 (12/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego GR
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Nazwa regionu (NUTS) ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, THES
SALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, PELOPONNISOS, 
ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY 
14-18 Mesogeion Av 
115 10 Athens 
Greece 
http://www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy European RTD Cooperation — Granting Act of Greek organizations 
which successfully participated in the Joint Calls for proposals of the 
European Networks ERANET — 2nd Call 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985 

Law 1783/1987 

PD 274/2000 

Law 3614/07 and all its amendments 

Ministerial Decision 14053/EYS1749/2008 and all its amendments 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.4.2012-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,14 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF – EUR 0,57 (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)) 

40 % 0 % 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I472I1203I646I446543&olID=402&neID=673&neTa=10_263_ 
1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI402I0I1 00I271I941I0I1&actionID=load 

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Ευρωπαϊκές Δράσεις › Άλλες ενεργές προκηρύξεις 

Numer środka pomocy państwa SA.34874 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CAMPANIA 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc regione campania-agc 06 
via don bosco 9/e 
www.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy bando per la realizzazione della rete delle biotecnologie in campania 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGR 182 del 29.4.2011-DGR 387 del 4.8.2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.5.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007/2013 Ob. Op. 2.1 – EUR 15,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.innovazione.regione.campania.it/content/rettifica-al-bando-la-realizzazione-della-rete-delle- 
biotecnologie-campania 

Numer środka pomocy państwa SA.34875 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) CAMPANIA 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc regione campania-agc 06 
via don bosco 9/e 
www.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per la realizzazione di 
campus per l'innovazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGRC 621/2009-DD 327/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.5.2012-31.12.2012 

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 

POR FESR 2007/20113 Ob. Op. 2.2 e 2.1 – EUR 25,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://innovazione.regione.campania.it/content/bando-campus-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo- 
sperimentale 

Numer środka pomocy państwa SA.34877 (12/X) 

Państwo członkowskie Estonia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Estonia 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia 
http://www.eas.ee 

Nazwa środka pomocy Tootmisettevõtete arendustoetus 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse poolt 2.5.2012 kinnitatud 
„Tootmisettevõtete arendustoetuse tingimused ja kord” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.5.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

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)) 

25 % 10 % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/innovatsioon/innovatsioonitoetus/tootmisettevotete-arendustoetuse- 
tingimused-ja-kord.pdf
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	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 221/07)

