
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia 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 259/05) 

Numer środka pomocy państwa X 79/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consellería de Innovación e Industria 
Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da In 
Edificio Administrativo Xunta de Galicia 
San Caetano s/n bloque 5, 4 o 
C.P. 15781 
ESPAÑA 

http://www.conselleriaiei.org 

Nazwa środka pomocy Subvenciones destinadas a que los trabajadores autónomos accedan a la 
sociedad de la información 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden de 26 de junio de 2008 por la que se convoca el proceso de 
selección de entidades colaboradoras, para la gestión de subvenciones 
destinadas a que los trabajadores autónomos accedan a la sociedad de 
la información, y por la que se aprueban las bases reguladoras para 
dichas subvenciones (DOG 4.7.2008) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/ 
40356?OpenDocument 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.10.2008–10.11.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,66 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 1,00 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Importe año 2008 (20 %): 0,13188 EUR (en millones) 
Importe año 2009 (20 %): 0,19999 EUR (en millones) — 0,13 EUR (en 
millones) 

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 

45 % — 

Numer środka pomocy państwa X 86/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Arnhem/Nijmegen 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
NEDERLAND 

http://www.gelderland.nl 

Nazwa środka pomocy Investeringssteun voor de productie van flexibele zonnecellen op folie. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Provinciewet titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://gelderland.regelingenbank.eu/regeling/?id=763 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Helianthos B.V. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

7,00 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 % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 

24 % —
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Numer środka pomocy państwa X 87/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lombardia 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Via Fabio Filzi 22 
20124 Milano MI 
ITALIA 

http://www.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy «Realizzazione di percorsi di formazione e certificazione per i lavoratori 
del settore logistico» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per 
le imprese e per il territorio della Lombardia» 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.artigianato.regione.lombardia.it/artigianato/index.php?id= 
272 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 11.11.2008–30.9.2009 

Sektor(-y) gospodarki Transport kolejowy towarów, Transport drogowy towarów, Transport 
wodny śródlądowy towarów, Transport lotniczy towarów, Magazyno
wanie i przechowywanie towarów, Działalność usługowa wspomaga
jąca transport lądowy, Działalność usługowa wspomagająca transport 
wodny, Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, Prze 
ładunek towarów, Działalność usługowa wspomagająca transport, 
pozostała, Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia 
usług powszechnych (operatora publicznego), Pozostała działalność 
pocztowa i kurierska 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,30 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 ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % — 

Numer środka pomocy państwa X 88/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Campania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Regione Campania 
Via S. Lucia 81 
80134 Napoli NA 
ITALIA 

http://www.regione.campania.it 

Nazwa środka pomocy Patti formativi locali — formazione occupati 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Decreto Dirigenziale n. 139 del 4.10.2007: Decreto Dirigenziale n. 161 
del 19.12.2006 Programma Operativo Campania 2000/2006 — Deli
bera G.R. n. 1587 del 13.10.2006 — Patti Formativi Locali — Avviso 
Pubblico — Presa d'atto ed approvazione risultanze Comitato Valuta
zione proposte pervenute. 
Decreto dirigenziale n. 118 del 7.10.2008: Delibera di G.R. n. 2276 del 
21.12.2007: «Patti Formativi Locali — Progettazione Esecutiva». 
Approvaz. Atto Concessione e Modulistica Piani Esecutivi. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.campania.it/portal/mediatype/html/user/anon/page/ 
HOME_DettaglioPrimoPiano.psml;jsessionid= 
E682A4365550A08A61967076534417B5.tomcat1?itemId= 
2351&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.10.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FSE 2007/2013 — 8,40 EUR milioni di EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

Numer środka pomocy państwa X 89/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Veneto-Giunta Regionale-Direzione produzioni agroalimentari 
Via Torino 110 
30174 Mestre Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it
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Nazwa środka pomocy Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commer
cializzazione dei prodotti agricoli 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli 
interventi in agricoltura» Titolo VI, Capo I articoli 17, 18, 19 e 20 
(investimenti effettuati dalle aziende agricole per la trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli), Capo III articoli 24, 25, 
26, 27, 28 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il testo della L.R. 14 novembre 2008, n. 20 di modifica della L.R. 
12 dicembre 2003, n. 40 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 95 del 18 novembre 2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040. 
html?numLegge=40 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7049/07 

Czas trwania pomocy 20.12.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, 
Produkcja wyrobów tytoniowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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 % —
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