
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 289/05) 

Numer środka pomocy państwa X 120/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

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

Organ przyznający pomoc Regione Puglia — Area Politiche per la Prom. della salute, delle persone 
e delle pari opportunità 
Viale Caduti di tutte le Guerre 15 
70121 Bari BA 
ITALIA 

http://www.regione.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assi- 
stenziali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004, articolo 44, comma 3 «Statuto della Regione 
Puglia» 
L.R. n. 10 del 29.6.2004 
Regolamento regionale n. 10 del 26.6.2008 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 27 dell′1.12.2008 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.regione.puglia.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 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 — 10,00 milioni di EUR
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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) 

40 % 10 % 

Numer środka pomocy państwa X 146/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Italia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa S.p.A. 
Via Calabria 46 
00187 Roma RM 
ITALIA 

http://www.invitalia.it 

Nazwa środka pomocy Interventi di reindustrializzazione destinati alle aree di crisi industriale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge n. 181/89, articoli 5-8 e successive estensioni 
D.M. n. 312 dell'8 gennaio 2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.invitalia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 23/08 
Zmiany XS 22/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych, informacja i komunikacja, działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

86,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, 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 

30 % 20 % 

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

20 % —
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Numer środka pomocy państwa X 155/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lazio 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Attività Produttive 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Legge 1329/65 — Agevolazioni a favore di PMI per l’acquisto o il 
leasing di nuove macchine utensili o di produzione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale 967 del 22.12.2008, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3, del 21 gennaio 2009, 
attuativa della legge del 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») 
e succ. mod. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LAZIO/MCC_LAZIO_ 
LEGGE_SABATINI/section_new.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7012/07 

Czas trwania pomocy 31.12.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 Misura IV.1 Aiuti alle PMI — Sotto
misura IV.1.5 «Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo 
unico regionale» — 2,00 milioni di EUR 

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 156/09 

Państwo członkowskie Polska
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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 doradztwo udzielana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przed
siębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 111, poz. 710) 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://rcl.dokumenty.pl/D2008111071001.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.6.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

53,43 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 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 
2004 r. – 272,51 PLN (w mln) 

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 157/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lazio 
Obszary mieszane

PL C 289/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.11.2009

http://www.parp.gov.pl
http://rcl.dokumenty.pl/D2008111071001.pdf


Organ przyznający pomoc Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione Regionale Attività Produttive 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Legge 598/94, articolo 11 — Interventi per innovazione tecnologica, 
tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale 
e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 22.12.2008, pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3, del 21 gennaio 
2009, attuativa della legge del 27.10.1994, n. 598, articolo 11, e succ. 
mod. 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LAZIO/MCC_LAZIO_ 
NUOVA_598_BIS/section_new.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 180/07 

Czas trwania pomocy 31.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 Misura IV.1 Aiuti alle PMI — Sotto
misura IV.1.5 «Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il Fondo 
unico regionale» — 10,00 milioni di EUR 

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) 

30 % —
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