
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 283/07) 

Numer środka pomocy państwa X 138/09 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TEM/TOKI 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Työ- ja elinkeinoministeriö 
PL 32 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

http://www.tem.fi 

Nazwa środka pomocy Pk-yritysten konsultointipalvelut 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista 
971/2004 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040971 

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 

3,00 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 % 

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

50 % — 

Numer środka pomocy państwa X 139/09 

Państwo członkowskie Finlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego TEM/TOKI
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Työ- ja elinkeinoministeriö 
PL 32 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

http://www.tem.fi 

Nazwa środka pomocy Pk-yritysten osaamisen koulutus- ja kehittämispalveluiden tukiohjelma 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämipalveluista 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040971 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 46/07 

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 

10,00 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 % 

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

Numer środka pomocy państwa X 140/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Valle d'Aosta 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Org. Del.: «Comitato di Gestione Foncooper» convenzione BNL/ 
Ministero 
Ministero dello Sviluppo Economico — «Comitato di Gestione 
Foncooper» 
Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per la Competi
tività 
D.G. per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali 
Ufficio XIX 
Via del Giorgione 2/b 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.bnl.it
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Nazwa środka pomocy Fondo di Rotazione per la Promozione e lo Sviluppo della Coopera
zione — Foncooper — Valle d'Aosta 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 modificata con legge 5.3.2001 n. 
57 articolo 12 (G.U. n. 66 del 20.3.2001) 
Direttiva Ministero Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero 
Sviluppo Economico) del 9.5.2001 (G.U. n. 171 del 25.7.2001) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bnl.it/wps/portal/corporate/FINANZIA-LA-TUA-CRESCITA/ 
Finanziamenti-Foncooper 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, transport 
i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca, edukacja, opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 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) 

40 % — 

Numer środka pomocy państwa X 142/09 

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
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Nazwa środka pomocy Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nelle 
microimprese 

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 15.1.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,98 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) 25 % 20 % 

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

Numer środka pomocy państwa X 147/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Org. Del.: «Comitato di Gestione Foncooper» convenzione BNL/ 
Ministero 
Ministero dello Sviluppo Economico — «Comitato di Gestione 
Foncooper» 
Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per la Competi
tività 
D.G. per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali 
Ufficio XIX 
Via del Giorgione 2/b 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.bnl.it
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Nazwa środka pomocy Fondo di Rotazione per la Promozione e lo Sviluppo della Coopera
zione — Foncooper — Sicilia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 modificata con legge 5.3.2001 n. 
57 articolo 12 (G.U. n. 66 del 20.3.2001) 
Direttiva Ministero Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero 
dello Sviluppo Economico) del 9.5.2001 (G.U. n. 171 del 25.7.2001) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.bnl.it/wps/portal/corporate/FINANZIA-LA-TUA-CRESCITA/ 
Finanziamenti-Foncooper 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
budownictwo, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samo
chodowych i motocykli, transport i gospodarka magazynowa, działal
ność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 
informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna, działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, pozostała działalność usługowa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 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) 

50 % —
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