
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 249/07) 

Numer środka pomocy państwa X 2/08 

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.regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy Regime di aiutoa favore degli investimenti delle PMI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

— 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

16 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR – 22 milionów 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 

20 % — 

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

20 % — 

Numer środka pomocy państwa X 3/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Umbria 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 — 06100 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy Regime di aiuto a favore della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge n. 598/94, art. 11 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

12 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR – 17 milionów EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 % 

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

25 % 10 % 

Numer środka pomocy państwa X 4/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Umbria 
Obszary nieobjęte pomocą 

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

Nazwa środka pomocy Regime di aiuto alle PMI per servizi ex articoli 26, 27 e 33 regola
mento (CE) n. 800/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013
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Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,5 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FESR – 10 milionów 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 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

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

60 % — 

Numer środka pomocy państwa X 7/08 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius, LIETUVA 
http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urba
nistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ priemonė „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymas 
Nr. 4–415 „Dėl priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 107–4107) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327192&p_ 
query=Ekologin*&p–tr2=2
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.9.2008–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Działalność spor
towa, rozrywkowa i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

26,15 milionów LTI 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
787 
„Dėl sanglaudos Skatinimo veiksmų programos patvirtinimo“ – 
140,40 LTL (w mln) 

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 

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 15/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Bayern 

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

Organ przyznający pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28, 80525 München, DEUTSCHLAND 
http://www.stmwivt.bayern.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Durchführung des bayerischen regionalen Förderpro
gramms für die gewerbliche Wirtschaft 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

BayHO, BayVwVfG, Richtlinie vom 27.8.2008 zur Durchführung des 
bayerischen regionalen Förderprogramms für die gewerbliche Wirts
chaft (AllMBl S. 523) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/foerderprogramme/BRF_2008.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2008–31.12.2013
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Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

100 milionów EUR 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE – 12 milionów EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

20 % —
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