
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporzadzenia 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 253/04) 

Numer środka pomocy państwa X 49/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme 63 
00185 Roma RM 
ITALIA 

http://www.fondartigianato.it 

Nazwa środka pomocy Invito per la realizzazione di attività di formazione continua destinate 
alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute e sicurezza del 
lavoro. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

articolo 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 dicembre 2000) 
articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 305 del 
31 dicembre 2002) 
articolo 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 
306 del 31 dicembre 2004) 
articolo 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 
14 maggio 2005) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.fondartigianato.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,70 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 % 

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

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 %
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Numer środka pomocy państwa X 50/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Italia 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
Via Cavour 18 
50100 Firenze FI 
ITALIA 

http://www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti rimborsabili a favore delle pmi industriali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto n. 4427 del 12 settembre 2008 reltivo alla azione 1.1.1c) 
»Agevolazioni nella forma di aiuti rimborsabili« Misura 1.1 Docup 
anni 2000-2006 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/ 
MenuPrincipale/sezioni/economia_finanza/Imprese/index.html_ 
580448746.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.10.2008–30.4.2009 

Sektor(y) gospodarki Górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, 
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, Dzia 
łalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie infor
matyki i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie 
informacji, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działal
ność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Pranie 
i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Azione 1.1.1c) Docup Ob. 2 Regione Toscana anni 2000-2006 — 
5,00 minioni di 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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 55/08 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) West Midlands 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Advantage West Midlands 
3 Priestley Wharf 
Holt Street 
Aston Science Park 
Birmingham 
B7 4BN 
UNITED KINGDOM 

http://www.advantagewm.co.uk 

Nazwa środka pomocy Business Support to SMEs in the West Midlands 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

RDA Act 1998 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.advantagewm.co.uk/what-we-do/helping-business/ 
business-support/default.aspx 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 GBP (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 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

25 % — 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 
nowo utworzonych przez kobiety (art. 16) 

15 % — 

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

50 % — 

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

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

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

Numer środka pomocy państwa X 56/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego AGVO/GuW/01-11-08
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Nazwa regionu (NUTS) Baden-Wuerttemberg 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

Nazwa środka pomocy Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung — Gemeinschaf
tsaktion von Bund, Land Baden-Württemberg, KfW-Mittelstandsbank 
und L-Bank 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden- 
Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) i. V. m. Gesetz 
zu Mittelstandsförderung — Baden-Württemberg — vom 19.12.2000 
(GBl. S. 745); §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Baden-Württemberg 
und § 49 a Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.l-bank.de/unternehmen-guw 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 2/01 
Zmiany XS 115/03 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

45,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007 DE 162 PO 008 — 0,40 EUR (in Mio.) 

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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 57/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego AGVO/ELR-Kombi/01-11-08 

Nazwa regionu (NUTS) Baden-Wuerttemberg 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

Nazwa środka pomocy ELR-Kombi-Darlehen als Ergänzungsprogramm zum Entwicklungspro
gramm Ländlicher Raum (ELR). 
Das ELR-Programm wird entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 
2006 „De minimis”-Verordnung der Europäischen Union vom 
15.12.2006 (Amtsblatt der EU vom 28.12.2006) gewährt.
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden- 
Württemberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden- 
Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) i. V.m. § 15 
Landwirtschafts- und Landeskulturengesetz; §§ 23, 44 Landeshaushal
tsordnung Baden-Württemberg und den dazu ergangenen Verwaltun
gsvorschriften 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.l-bank.de/unternehmen-elr 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 186/06 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,20 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

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) 

20 % —
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