
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 252/02) 

Numer środka pomocy państwa X 19/08 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto de Desenvolvimento Empresarial — IDE-RAM 
Avenida Arriaga, n. o 21-A 
Edifício Golden 3. o Piso 
9004-528 Funchal 
PORTUGAL 

htpp://www.ideram.pt 

Nazwa środka pomocy Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial da Região Autónoma 
da Madeira — Qualificar + 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Legislativo Regional n. o 22/2007/M, de 7 de Dezembro, publi
cado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) 
n. o 236 e Portaria n. o 160/2008, de 24 de Setembro, publicada no 
JORAM, n. o 122 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.ideram.pt/default.asp?zone=incentivos&detalhe= 
20072013&tipo=novo&sistema=qualificarmais 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEDER 
Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão 
Territorial da Região Autónoma da Madeira — 10,00 EUR (em milhões) 

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 

52 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 21/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Marche 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Marche — servizio industria Artigianato Energia 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.marche.impresa.it 

Nazwa środka pomocy Por marche FESR 2007-2013 — intervento 2.2.1.14.01 
Sperimentazioni tematiche per l’utilizzo di piattaforme ict nelle aree di 
specializzazione produttiva e nelle filiere produttive 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDS n. 208/IAP_11 del 30.7.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.marcheimpresa.net/ita/POR2211401/default.asp 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.8.2008–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,40 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Por marche FESR CRO 2007-2013 — 0,32 EUR milioni 

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 % — 

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

50 % —
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Numer środka pomocy państwa X 25/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Deutschland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerieum für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- 
schutz 
Rochchusstr. 1 
53123 Bonn 
DEUTSCHLAND 

http://www.bmelv.de 

Nazwa środka pomocy Idee.Natur — Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bundeshaushaltsordnung 
Projektbeschreibung Idee.Natur — Naturschutzgroßprojekte und 
ländliche Entwicklung 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/downloads/08-LaendlicheRaeume/ 
LaendlicheEntwicklung/IdeeNatur.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Grant 

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

40 % — 

Numer środka pomocy państwa X 26/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Basilicata 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Regione Basilicata 
Viale Vincenzo Verrastro 8 
85100 Potenza PZ 
ITALIA 

Nazwa środka pomocy D.G.R. n. 1480 del 23.9.2008 «Legge Regionale 14 giugno 2008, n. 10 
— Disciplinare per la concessione delle agevolazioni alle imprese 
presenti sul territorio della Regione Basilicata che realizzino Piani di 
Consolidamento e Sviluppo delle Attività Industriali» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 14 giugno 2008, n. 10 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default. 
cfm?fuseaction=doc&dir=1607&doc=1611&link= 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.9.2008–31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo F.E.S.R. Regione Basilicata 2007/2013 
Programma Operativo F.S.E. Regione Basilicata 2007/2013 — 
12,00 EUR milioni 

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 

30 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 30/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Marche 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc Regione Marche Servizio Industria artigianato energia 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.marcheimpresa.net 

Nazwa środka pomocy Realizzazione di una forte azione sistemica tra diverse aree distrettuali 
filiere produttive reti d’impresa: distretto del mare 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DDS 18/SS11 del 29.9.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/cstampa/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,85 EUR (w mln) 

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 % 

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

10 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 80 % 

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

25 % 60 %
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