
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 283/08) 

Numer środka pomocy państwa X 158/09 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

Nazwa środka pomocy Podpora cestovního ruchu 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch= 
74&ids=2972&val=2972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 91/07 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicz
nymi, Wynajem i dzierżawa, Działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

340,00 CZK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 – 
255,00 CZK (v milionech)
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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 % 20 % 

Numer środka pomocy państwa X 176/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Friuli-Venezia Giulia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione per Iniziative Econo
miche 
Via Locchi 19 
34123 Trieste TS 
ITALIA 

frie@mediocredito.fvg.it 
http://www.frie.it 

Nazwa środka pomocy Fondo di rotazione per iniziative economiche 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera del Presidente del Comitato di Gestione del FRIE del 
30.12.2008 «Adeguamento dei criteri operativi del FRIE alla vigente 
normativa comunitaria», ratificata dal Comitato di Gestione con 
delibera del 26.1.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.frie.it/criteri-operativi/info-generali/ 
criteri-operativi-del-comitato-f.r.i.e.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 42/07 

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 

9,00 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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % —
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Numer środka pomocy państwa X 177/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Friuli-Venezia Giulia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 
Via Carducci 6 
34133 Trieste TS 
ITALIA 

serv.commercio.terz@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di 
rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del 
Friuli Venezia Giulia 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DPReg n. 15 del 16 gennaio 2009 (Modifiche al DPReg n. 354 del 
15 novembre 2006), pubblicato sul BUR n. 4 del 28 gennaio 2009 — 
oggetto della presente comunicazione. 
DPReg n. 354 del 15 novembre 2006 (Regolamento di esecuzione 
dell′art 98 della LR 29/2005, in materia di criteri e modalità per la 
concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del 
fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turis
tiche e di servizio del FVG), pubblicato sul BUR 23 del 15.11.2006. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_ 
0354-2006.pdf 
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/DettLegge.aspx?ID=4943 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 57/07 

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 

3,00 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 i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % —
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Numer środka pomocy państwa X 178/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Sardegna 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio 
Viale Trieste 105 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Provvidenze a favore dell′artigianato 
sardo. D.G.R. 2/2 del 15.1.2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 s.m.i. 
D.G.R. 64/7 del 18.11.2008 
D.G.R. 2/2 del 15.1.2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s= 
1&mese=200811&giorno=18 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

32,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek 

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) 

75 % —
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