
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie 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) 

(2009/C 249/06) 

Numer środka pomocy państwa X 8/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Piemonte (ITC1) 

Nazwa regionu (NUTS) Piemonte 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Settore Attività Formativa via Magenta, 12 — 
10128 Torino TO, ITALIA e le amministrazioni provinciali come da 
allegata scheda in pdf. 
http://www.regione.piemonte.it 

Nazwa środka pomocy Direttiva relativa alla Formazione Continua — Legge 236/93 — Piani 
aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le Parti Sociali — 
Periodo 2008/2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-9530 del 2.9.2008 di 
parziale modifica ed integrazione della D.G.R n. 34-8845 del 
26.5.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.piemonte.it/formaz/dirreg08.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 68/08 

Czas trwania pomocy 30.6.2008–30.6.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,10 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

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

Numer środka pomocy państwa X 9/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Piemonte 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Settore Attività Formativa via Magenta, 12 — 
10128 Torino TO, ITALIA e le amministrazioni provinciali come da 
scheda pdf allegata 
http://www.regione.piemonte.it 

Nazwa środka pomocy Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati — 2008/2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-9531 del 2.9.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.piemonte.it/formaz/dirreg08.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.9.2008–30.6.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

19,30 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Grant 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Sociale Europeo — 22,80 (w mln) EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % —
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Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % — 

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

Numer środka pomocy państwa X 11/08 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2161/312/2008 

Nazwa regionu (NUTS) SUOMI/FINLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30, FI-00023 Valtioneuvosto, FINLAND 
http://www.mmm.fi 

Nazwa środka pomocy Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avusta
minen pienten ja keskisuurten yritysten neuvontaan ja messuille osal
listumiseen liittyen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja 
tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) 
Valtionavustuslaki (688/2001) 6–8 pykälä 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_ 
kehittaminen.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,20 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

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 % —
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Numer środka pomocy państwa X 12/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Umbria 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti di Stato all’occupazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 1119 del 3.9.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/canale.asp?id=598 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,20 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Grant 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE 2007-2013 Regione Umbria — codice CCI2007IT052PO013 
approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5498 
dell′8.11.2007 — 0,36 milioni EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

10 % — 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

— — 

Numer środka pomocy państwa X 13/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Umbria 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it
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Nazwa środka pomocy Aiuti di Stato all’assunzione di soggetti svantaggiati e disabili 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 1120 del 3.9.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/canale.asp?id=598 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,20 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE 2007-2013 Regione Umbria — codice CCI2007IT052PO013 
approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5498 
dell′8.11.2007 — 0,36 milioni EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % —
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