
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 281/09) 

Numer środka pomocy państwa X 66/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia — Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 
l'Innovazione 
Corso Sonnino 177 
70121 Bari BA 
ITALIA 

http://www.sistema.puglia.it 
http://www.regione.puglia.it 

Nazwa środka pomocy «Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di 
nuova costituzione» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004, articolo 44, comma 3 «Statuto della Regione 
Puglia» 
LR. n. 10 del 26.6.2004, regolamento n. 20 del 14.10.2008 adottato 
con DGR n. 1816 del 30.9.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.sistema.puglia.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO Fesr Puglia 2007/2013 — 5,00 milioni di EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

1 500 000 EUR —
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Numer środka pomocy państwa X 69/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Prórroga de un régimen de ayudas amparado en el Reglamento de 
exención 2204/2002 de 12 de diciembre de 2002 

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

Organ przyznający pomoc Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
Plaza de España, 1 
33007 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

http://www.asturias.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional de los 
centros especiales de empleo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las 
unidades de apoyo a la actividad profesional (BOE 22.4.2006) 
Resolución de 25 de septiembre de 2007 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la actividad pro
fesional de los centros especiales de empleo (BOPA 16.10.2007) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://download.princast.es/bopa/disposiciones/repositorio/ 
LEGISLACION34/66/19/001U003NOA0002.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 25/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 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 na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Numer środka pomocy państwa X 70/09 

Państwo członkowskie Hiszpania
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Numer referencyjny państwa członkowskiego Prórroga de un régimen de ayudas amparado en el Reglamento de 
exención 2204/2002 de 12 de diciembre de 2002 

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

Organ przyznający pomoc Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
Plaza de España, 1 
33007 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

http://www.asturias.es 

Nazwa środka pomocy Subvenciones a los promotores de proyectos de empleo con apoyo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa 
de empleo con apoyo (BOE 14.7.2007) 
Resolución de 25 de septiembre de 2007 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los promotores de 
proyectos de empleo con apoyo (BOPA de 16.10.2007) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://download.princast.es/bopa/disposiciones/repositorio/ 
LEGISLACION34/66/19/001U003NOB0002.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 24/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,12 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 na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Numer środka pomocy państwa X 71/09 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Säädös 749/2008
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Nazwa regionu (NUTS) Itä-Suomi 
Pohjois-Suomi 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Valtiovarainministeriö 
PL 28 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

http://www.vm.fi 

Nazwa środka pomocy Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien 
korotetut poistot 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu 
laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 
901/2001, 914/2003, 979/2006 ja 749/2008) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ 
20081216Piente/name.jsp 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 3/04 
Zmiany XS 173/06 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2011 

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) 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 % 

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

1 % — 

Numer środka pomocy państwa X 72/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Nordrhein-Westfalen 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc NRW. Bank 
Johanniterstraße 3 
48145 Münster 
DEUTSCHLAND 

http://www.nrwbank.de 

Nazwa środka pomocy Regionales Wirtschaftsförderprogramm NRW (RWP NRW) — Richt
linie für die Gewährung von Finanzhilfen zur Förderung der gewerb
lichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes vom 
17.12.2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rahmenplan der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (Banz. v. 12.4.2007, S. 4713), geändert 
durch die Beschlüsse des Koordinierungsausschusses v. 10.9.2008 
(Banz. v. 24.9.2008, S. 3452) und v. 9.12.2008 (Banz. v. 19.12.2008, 
S. 4618) 
Landeshaushaltsordnung NRW i.d.F. der Bekanntmachung v. 26.4.1999 
(SGV.NRW 630) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.nrwbank.de/pdf/dt/RWP_NRW/RWP_Richtlinie_12.09.08. 
pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 22/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

70,00 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 % 

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

15 % 20 % 

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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