
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 280/10) 

Numer środka pomocy państwa X 121/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) Italia, Liguria, Imperia, Savona, Genova, La Spezia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Liguria Settore Sistema Regionale della Formazione 
e dell′Orientamento 
Via Fieschi 15 
16121 Genova GE 
ITALIA 

http://www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy Disposizioni in materia di aiuti alla formazione nell′ambito di inter
venti di formazione — L. 53/00 e dei decr. Interminist. del Min. Lavoro 
e P.S. di concerto con il Ministro Economia e Finanze 
n. 62/V/07 del 12.4.2007 e n. 110/07 del 23.11.2007 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 53 dell′8.3.2000 
Decreti interministeriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale di concerto con il Ministro dell′Economia e delle Finanze 
n. 62/V/2007 del 12.4.2007 e n. 110/07 del 23.11.2007 
L.R. n. 52 del 5.11.1993 e successive modifiche 
D.G.R. n. 1837 del 30.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=10_20_36_ 
$10_20_36_$Formazione_professionale 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.12.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,82 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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) 35 % 55 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 80 %
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Numer środka pomocy państwa X 127/09 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Finnvera Oyj 
PL 1010 
FI-00101 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

http://www.finnvera.fi 

Nazwa środka pomocy Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) 
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta (445/ 
1998) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.finnvera.fi/valtiontuki 

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 

31,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

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 % — 

Numer środka pomocy państwa X 129/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.pm.gov.hu
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Nazwa środka pomocy Adóalap-kedvezmény kkv-k részére 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A 2008. évi LXXXI törvénnyel módosított 1996. évi LXXXI. törvény 
a társasági adóról és az osztalékadóról 4.§ 23/d. pont, 7.§ (1) bekezdés 
zs) pont, 7.§ (11)–(12), 1. számú melléklet 14. pont, a személyi jöve
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 84. pont, 49/B.§ (6) 
bekezdés d) pont, 11. számú melléklet II/2/p. pont 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex= 
200&pageindex=kozltart&ev=2008&szam=174 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex= 
200&pageindex=kozltart&ev=2008&szam=174 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 119/07 
Zmiany XS 120/07 

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 

3 100,00 HUF (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 

50 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 132/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Pénzügyminsztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.pm.gov.hu 

Nazwa środka pomocy a kis-és középvállalkozások beruházásai után érvényesíthető adókedvez
mény 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

az egyes adó -és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi 
LXXXI. törvénnyel módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23/d. pont, 22/A. §, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 84. pont, 49/B § 
(9) bekezdés b) pont, 13. számú melléklet 
http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK08174.pdf
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Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK08174.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 121/07 

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 

1 430,00 HUF (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Środek fiskalny 

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 

40 % — 

Numer środka pomocy państwa X 134/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.parp.gov.pl 

Nazwa środka pomocy pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elek
tronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007–2013 – regionalna pomoc inwestycyjna 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowa
cyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. Nr 153, poz. 956) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.8.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

252,42 PLN (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej – 
1 287,32 PLZ (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 

70 % —
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