
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 292/04) 

Numer środka pomocy państwa X 205/09 

Państwo członkowskie Malta 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Malta Enterprise 
Enterprise Centre 
Industrial Estate 
San Gwann 
SGN 3000 
MALTA 

http://www.maltaenterprise.com 

Nazwa środka pomocy ERDF e-Business Development Grant Scheme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations (Legal 
Notice 69 of 2008) — Regulation 10 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF — 2007MT161PO001 — EUR 2,13 (f'miljuni)
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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 

30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 208/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto 
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti alla formazione. Progetto Challenge «La sfida delle risorse umane 
per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti» fase 2 — creazione di 
nuove figure professionali, formazione di base e tecnico superiore — 
Azione 2.3 Formazione tecnico superiore nel settore turistico termale 
— Area occupati 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 19 luglio 1993 n. 236 
Legge 23 dicembre 2006 n. 266, articolo 1 co 366 e ss. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 12.2.2008–31.5.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,02 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 0,02 EUR (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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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 

70 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm 

Numer środka pomocy państwa X 209/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Toscana 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Settore FSE sistema della formazione e dell'orientamento della 
Direzione Generale Politiche Formative 
Piazza della Libertà 15 
Firenze FI 
ITALIA 

http://www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana 
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che 
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione e 
all'aggiornamento dei loro addetti 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192 del 29.12.2008 pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 4.2.2009 n. 5, 
parte seconda 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.12.2008–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

45,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupa- 
zione 2007-2013 della Regione Toscana approvato con decisione della 
Commissione C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 — 14,13 milioni di 
EUR 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/aiutist.htm 

Numer środka pomocy państwa X 210/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Toscana 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Settore FSE sistema della formazione e dell'orientamento della 
Direzione Generale Politiche Formative 
Piazza della Libertà 15 
Firenze FI 
ITALIA 

http://www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana 
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale, rivolti 
a favorire l’occupazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1193 del 29.12.2008 pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14.1.2009 n. 2, 
parte seconda 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.2.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 EUR (w mln)
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Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupa- 
zione 2007-2013 della Regione Toscana approvato con decisione della 
Commissione C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 — 1,41 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 

10 % 20 % 

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

20 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/aiutist.htm 

Numer środka pomocy państwa X 211/09 

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 comparto produttivo industriale 
Via Carducci 6 
34133 Trieste TS 
ITALIA 

s.svil.ind@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il 
trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione (interventi a favore 
della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, 
marchi e know how)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DPReg 0355/08 [Regolamento recante modifiche al „Regolamento 
concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali 
e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze 
e dell'innovazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) 
della l.r. 47/78 e della programmazione comunitaria (interventi a favore 
della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, 
marchi e know how).” Emanazione]. BUR 53 del 31.12.2008. 
DPReg 0360/07. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 7/08 

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, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
budownictwo, działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 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 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT4/ARG1/allegati/DPReg360_2007_ 
regolamento_brevetti_industria-testo_coord_gen09.pdf
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