
IV

(Informacje)

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

IInformacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 280/03)

Numer pomocy SA.37039 (2013/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione 
università e ricerca
Via del Lavatoio, 1 – 34132 TRIESTE
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Nazwa środka pomocy PAR FSC 2007/2013 – BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE, NEL-
L''AMBITO DEL DISTRETTO TECNOLOGICO DI BIOMEDICINA MOLECOLA-
RE

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

DGR 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato il Programma 
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della 
Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013;
DGR 748 dell’11/4/2013 con cui è stata approvata la scheda di attività relativa 
alla Linea d’Azione 3.1.2 – „Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico”;
Decreto 957/2013 con cui è stato approvato il Bando

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 15.07.2013 – 30.06.2017

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

C 280/44 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2014

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/


Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 1 218 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

65 % 15 %

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

40 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/ 

Numer pomocy SA.38157 (2014/X)

Państwo członkowskie Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) NOORD-BRABANT
Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MA 's-Hertogenbosch
www.brabant.nl

Nazwa środka pomocy Wijzigingsregeling subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Algemene wet bestuursrecht
Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy
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Czas trwania pomocy 01.01.2014 – 30.06.2014

Sektor(y) gospodarki Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 1 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na za-
trudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?tab=2&r=924 

Numer pomocy SA.38222 (2014/X)

Państwo członkowskie Słowenia

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

SI

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

Organ przyznający pomoc Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija
http://www.mgrt.gov.si/

Nazwa środka pomocy Financne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna pomoc

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Ur.l. RS št. 107/2006-UPB1, 11/2011) in Uredba o finančnih spodbudah za tuje 
neposredne investicije (Ur.l. RS št. 11/2007, 19/09)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 361/2009

Czas trwania pomocy 16.12.2013 – 30.06.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 31 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc – program pomocy 
(art. 13)

30 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO3745.html

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4155.html 

Numer pomocy SA.38637 (2014/X)

Państwo członkowskie Chorwacja

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

RH

Nazwa regionu (NUTS) —

Organ przyznający pomoc HAMAG Invest
Prilaz Gjure Deželića 7
10000 Zagreb
www.hamaginvest.hr

Nazwa środka pomocy Pravilnik o izdavanju jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo 
i investicije

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02,63/07, 52/12 i 56/ 
13)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 11.04.2014 – 31.12.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

HRK 40 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje HRK 40 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

60 % 0 %

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

45 % 0 %

Pomoc na techniczne studia wykonal-
ności (art. 32)

15 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na za-
trudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 
lit. a))

100 %

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

100 %
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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)

60 % 20 %

Regionalna pomoc – program pomocy 
(art. 13)

40 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.hamaginvest.hr 

Numer pomocy SA.38821 (2014/X)

Państwo członkowskie Rumunia

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

—

Nazwa regionu (NUTS) Nord-Vest, Centru, Bucuresti, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest
Art. 107 ust. 3 lit. a)
Art. 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc Ministerul Finanţelor
Publice Str. Apolodor nr. 17, sect. 5,
Bucureşti, România
http://www.mfinante.ro/

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează 
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin 
crearea de locuri de muncă

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy —

Czas trwania pomocy 01/07/2014 – 31/12/2020
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Sektor(y) gospodarki Górnictwo rud metali nieżelaznych. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny. 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji 
nawozów. Wydobywanie soli. Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja 
wyrobów z mięsa. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Produkcja 
olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wytwarzanie 
wyrobów mleczarskich. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi 
i wyrobów skrobiowych. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych. Produkcja 
pozostałych artykułów spożywczych. Produkcja gotowych paszy i karmy dla 
zwierząt. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych 
i pozostałych wód butelkowanych. Produkcja tkanin. Wykończanie wyrobów 
włókienniczych. Produkcja pozostałych 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. Produkcja gazów 
technicznych Produkcja barwników i pigmentów Produkcja pozostałych 
podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Produkcja nawozów i związków 
azotowych. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych. 
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja 
pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja farb, lakierów 
i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. Produkcja mydła 
i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych 
i toaletowych. Produkcja klejów. Produkcja olejków eterycznych. Produkcja 
pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 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 metalowych elementów konstrukcyjnych. Produkcja zbiorników, 
cystern i pojemników metalowych. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem 
kotłów do centralnego 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 przezna-
czenia. Produkcja opakowań z metali lekkich. Produkcja wyrobów z drutu, 
łańcuchów i sprężyn. Produkcja złączy i śrub. Produkcja pozostałych gotowych 
wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych. Produkcja urządzeń elektrycznych. 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja 
pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Produkcja lokomotyw kolejo-
wych oraz taboru szynowego. Produkcja statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn. Produkcja sprzętu transportowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. Produkcja mebli. Produkcja wyrobów, pozostała. 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Rozbiórka 
i przygotowanie terenu pod budowę. Wykonywanie instalacji elektrycznych, 
wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. Wykonywanie 
robót budowlanych wykończeniowych. Wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Działalność pocztowa 
i kurierska. Działalność wydawnicza. Działalność związana z produkcją filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane. Działalność usługowa w zakresie informacji. 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Działalność 
detektywistyczna i ochroniarska. Działalność usługowa związana z utrzymaniem 
porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Działalność 
związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej. Edukacja. Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. Działalność 
bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą. 
Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. Działalność 
usługowa indywidualna, pozostała.

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

450 mln RON

Przeznaczony na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

—

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

Premie dla MŚP w %

Program pomocy regionalnej (art. 13) 50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii 

Numer pomocy SA.39052 (2014/X)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

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
http://www.mpo.cz

Nazwa środka pomocy Rozvoj – 3. výzva – 3. 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 některých 
souvisejících zákonů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 16.06.2014 – 31.12.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

22.8.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 280/51

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii
http://www.mpo.cz


Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

CZK 2 000 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Direct grant/Interest rate subsidy

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

ERDF – CZK 2 000,00 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regional aid – investment aid (Art. 14) 
for scheme

25 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva6 

Numer pomocy SA.39053 (2014/X)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) Severovýchod, Severozápad, Jihovýchod, Jihozápad, Strední Cechy, Strední 
Morava, Moravskoslezko
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
http://www.mpo.cz

Nazwa środka pomocy Potenciál – 3. výzva – 2. 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 některých 
souvisejících zákonů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 10.06.2014 – 31.12.2014
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Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

CZK 950 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Direct grant/Interest rate subsidy

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

ERDF – CZK 950,00 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

SME aid – Aid for scouting costs (Art. 
24)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.mpo-oppi.cz/potencial/#vyzva5 

Numer pomocy SA.39054 (2014/X)

Państwo członkowskie Grecja

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

GR

Nazwa regionu (NUTS) IONIA NISIA, ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, THESSALIA, IPEIROS, 
DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, PELOPONNISOS, ATTIKI, VOREIO 
AIGAIO, KRITI
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
14-18 MESOGEION AV
115 10
GREECE
http://www.gsrt.gr

Nazwa środka pomocy European RTD Cooperation – Granting Act of Greek Organizations which 
succesfully participated to the 3rd Call of the European Joint Technological 
Initiative: ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded 
Intelligence and Systems JU)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

PD 274/2000
PD 103/2003
Law 1514/1985
Law 2919/2001
Law 3614/2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany SA.34043

Czas trwania pomocy 11.11.2011 – 30.06.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,715 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

ERDF – EUR 2,34 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

100 % 0 %

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

100 % 0 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 
lit. a))

100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_213_1&ncID=0&-
neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις › Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ 

Numer pomocy SA.39055 (2014/X)

Państwo członkowskie Grecja
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http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_213_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_213_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1


Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

GR

Nazwa regionu (NUTS) STEREA ELLADA, PELOPONNISOS, ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI, ANA-
TOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, THESSALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI 
ELLADA
Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
14-18 MESOGEION AV
115 10
GREECE
http://www.gsrt.gr

Nazwa środka pomocy European RTD Cooperation – Granting Act of Greek Organizations which 
succesfully participated to the 3rd Call of the European Joint Technological 
Initiative: ENIAC (European Nanoelectronics Inititative Advisory Council JU)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

PD 274/2000
PD 103/2003
Law 1514/1985
Law 2919/2001
Law 3614/2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany SA.34041

Czas trwania pomocy 11.11.2011 – 30.06.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,44 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

ERDF – EUR 1,39 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

100 % 0 %
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Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

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

100 % 0 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 
lit. a))

100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_211_1&ncID=0&-
neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις › Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ 

Numer pomocy SA.39056 (2014/X)

Państwo członkowskie Grecja

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

GR

Nazwa regionu (NUTS) IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, PELOPONNISOS, ATTIKI, 
VOREIO AIGAIO, KRITI, ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI 
MAKEDONIA, THESSALIA, IPEIROS
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
14-18 MESOGEION AV
115 10
GREECE
http://www.gsrt.gr

Nazwa środka pomocy Bilateral RTD Cooperation Greece – Czech Republic 2011 – 2013

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Law 1514/1985
Law 2919/2001
PD 274/2000
Law 3777/2009
Law 1661/1986
Ministerial Decision 8653/1766/0020 (FEK (Official Journal of Greek 
Government) B/2001/24-12-2010

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany SA.33061

Czas trwania pomocy 26.04.2011 – 30.06.2014
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http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_211_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_211_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr


Sektor(y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,0482 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

ERDF – EUR 0,18 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

100 % 0 %

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

100 % 0 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 
lit. a))

100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6871

Αρχική Σελίδα > ΕΣΠΑ-ETAK 2007-2013 > Προκηρύξεις ΕΣΠΑ > 

Numer pomocy SA.39063 (2014/X)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

England 3

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

Organ przyznający pomoc Department for Communities and Local Government
Eland House, Bressenden Place, London SW1E 5DU, England
https://www.gov.uk

Nazwa środka pomocy The English Aid for Local Infrastructures Scheme
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Aid under the Scheme may be awarded in accordance with the relevant terms 
and conditions of the General Block Exemption Regulation 2014-2020 
(„GBER”). Each award must comply with the General Conditions of the Scheme 
and the relevant Specific Condition(s).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.07.2014 – 31.12.2020

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

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

GBP 125 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5) Direct grant/Interest rate subsidy, Loan/Repayable advances

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

European Regional Development Fund – GBP 250 000 000,00 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regional aid – investment aid (Art. 14) 
for scheme

0 % 0 %

Investment aid for local infrastructures 
(Art. 56)

0 % 0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

https://www.gov.uk 

Numer pomocy SA.39083 (2014/X)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

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

Organ przyznający pomoc Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37, Praha 6
www.tacr.cz
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Nazwa środka pomocy DELTA

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (ZPVV).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 09.06.2014 – 31.12.2019

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

Rodzaj beneficjenta

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

CZK 20,816 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Direct grant/Interest rate subsidy

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele Maksymalna intensywność po-
mocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w walucie krajo-
wej

MŚP –w %

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

40 % 20 %

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

80 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 
lit. b))

65 % 20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html 

Numer pomocy SA.39087 (2014/X)

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN
Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Bolzano – 23.5 Ufficio formazione del personale 
sanitario
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
ITALIA
http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/default.asp

Nazwa środka pomocy Concessione di aiuti per l'' anno 2014 per l’esecuzione di corsi di formazione 
continua per i professionisti dell’ambito sanitario e per pubblicazioni che 
divulgano materiale d’interesse sanitario, a Provider ECM, ONLUS, accreditati nel 
sistema formativo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, ed in particolare 
l’art. 49
Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e successive modifiche, ed in 
particolare l''articolo 4, comma 1, lettera a)
Delibera della Giunta Provinciale 18 marzo 2014 n. 321

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.01.2014 – 31.12.2014

Sektor(y) gospodarki Szkoły policealne oraz wyższe

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,0398 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych
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Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.provincia.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_flid=1035788 

Numer pomocy SA.39088 (2014/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) BOLZANO-BOZEN
Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Bolzano – 23.5 Ufficio formazione del personale 
sanitario
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
ITALIA
http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/default.asp

Nazwa środka pomocy Concessione di aiuti per l'' anno 2014 per l’esecuzione di corsi di formazione 
continua per i professionisti dell’ambito sanitario e per pubblicazioni che 
divulgano materiale d’interesse sanitario, a Provider ECM, non ONLUS, 
accreditati nel sistema formativo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, ed in particolare 
l’art. 49
Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e successive modifiche, ed in 
particolare l''articolo 4, comma 1, lettera a)
Delibera della Giunta Provinciale 18 marzo 2014 n. 321

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.01.2014 – 31.12.2014

Sektor(y) gospodarki Szkoły policealne oraz wyższe

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,0825 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.provincia.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_flid=1035787 

Numer pomocy SA.39099 (2014/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

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

Organ przyznający pomoc Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria
Dirección General de Turismo
C/Albert Einsteis, no4. PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria)
39011 Santander (Cantabria) España
www.turismodecantabria.com

Nazwa środka pomocy Subvenciones a las empresas turísticas para inversiones por parte de la empresas 
de turismo activo.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Orden INN/14/2014, de 26 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a las empresas turísticas 
para inversiones por parte de la empresas de turismo activo.
Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario núm.14, de 12 de marzo de 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 12.03.2014 – 25.06.2014
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Sektor(y) gospodarki Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,03 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

FEDER – EUR 0,01 (w mln)

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc – program pomocy 
(art. 13)

15 % 10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264030 

Numer pomocy SA.39100 (2014/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

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

Organ przyznający pomoc Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria
Dirección General de Turismo
C/Albert Einstein, no4 PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria)
39011 SANTANDER (Cantabria) España
www.turismodecantabria.com
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Nazwa środka pomocy Subvenciones a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos 
turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, y campamentos de turismo 2014.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Orden INN/15/2014, de 26 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a las empresas turísticas 
para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, 
y campamentos de turismo.
Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario núm. 14, de 12 de marzo de 2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 13.03.2014 – 25.06.2014

Sektor(y) gospodarki Działalność usługowa związana z wyżywieniem, Obiekty noclegowe turystyczne 
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 0,215 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

FEDER – EUR 0,11 (w mln)
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Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc – program pomocy 
(art. 13)

15 % 10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264002 

Numer pomocy SA.39103 (2014/X)

Państwo członkowskie Łotwa

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

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

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino per. 19 (Lelevelio g. 6),
LT-01103 Vilnius
www.zum.lt

Nazwa środka pomocy Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams 
(schemos X18/2009 keitimas)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 
3D-387 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 
»Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių 
patvirtinimo« pakeitimo”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 18/2009

Czas trwania pomocy 26.06.2014 – 31.12.2014

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy

EUR 1,5 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Direct grant/Interest rate subsidy

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

Regional aid – investment aid (Art. 14) 
for scheme

40 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477076

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476226&p_tr2=2 

Numer pomocy SA.39117 (2014/X)

Państwo członkowskie Szwecja

Numer referencyjny państwa członkow-
skiego

Nazwa regionu (NUTS) —

Organ przyznający pomoc Kammarkollegiet
Birger Jarlsgatan 16
103 15, Stockholm
www.kammarkollegiet.se

Nazwa środka pomocy Kapitaltillskott för idébanker, till holdingbolag knutna till universitet och 
högskolor

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor ((prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, 
rskr. 2013/14:104, prop. 2013/14:99 utg.omr. 16, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 
2013/14:316)).
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Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc

Zmiany istniejącego środka pomocy

Data przyznania pomocy Od 20.06.2014

Sektor(y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowita kwota pomocy ad hoc przy-
znanej przedsiębiorstwu

SEK 1 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje —

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji —

W przypadku współfinansowania z fun-
duszy wspólnotowych

Cele
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota pomocy 
w walucie krajowej

MŚP –w %

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

250 000 SEK

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

75 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.esv.se/Verktyg–stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15955 
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