
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 307/07) 

Numer środka pomocy państwa X 360/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Il presente regime di aiuto modifica quello registrato dalla Commis
sione con il numero XA 7021/07 e lo sostituisce. 

N.B. La spesa annua indicata cumula anche la spesa prevista dal regime 
di aiuti avente medesima base giuridica e destinato a tutte le PMI 
rientranti nell'ambito di applicazione sia del regolamento (CE) n. 
800/2008 per investimenti diversi da quelli oggetto della presente 
scheda, sia del regolamento (CE) n. 1857/2006 

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 Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
(FONCOOPER) — Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la tras
formazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 (GU n. 55 del 5.3.1985), 
e successive modifiche; 

— Direttiva del Ministero dell’Industria,Commercio Artigianato (ora 
Ministero Sviluppo Economico) del 9.5.2001 (GU n. 171 del 
25.7.2001); 

— Articolo 19 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 (GU n. 92 SO 
del 21.4.1998) e successive modifiche; 

— Articolo 45 comma 2 della legge regionale 6.8.1999 n. 14 (BURL 
n. 24, suppl. ordinario n. 2 del 30.8.1999); 

— Deliberazione di Giunta Regionale n. 1911 del 14.12.2001 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XA 7021/07 

Czas trwania pomocy 16.3.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny
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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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa X 363/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 28 “Grozājumi 
Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumos Nr. 166 “Notei
kumi par aktāvo nodarbinātābas pasākumu un preventāvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizāšanas un finasāšanas kārtābu un 
pasākumu āstenotāju izvāles princiem” ” 

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

Organ przyznający pomoc Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
K. Valdemāra iela 38 k-1 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://www.nva.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumi Nr. 166 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazi
nāšanas pasākumu organizēšanas un finanšēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25.3.2008., 
Nr. 46 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 18/08 

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 

1,90 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=172806 

Numer środka pomocy państwa X 364/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
Kr. Valdemāra 38 k-1 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://www.nva.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi 
Nr. 258 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodar
binātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Atbalstītās nodarbinātības pasā
kumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ”, Publicēts Latvijas Vēstnesī 
16.4.2008., Nr. 59 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XE 25/08 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–30.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,49 LVL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Eiropas Sociālais fonds – LVL 2,98 (miljonos)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=173943 

Numer środka pomocy państwa X 367/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Gorizia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi 10 
34170 Gorizia GO 
ITALIA 

http://www.go.camcom.it/ 

Nazwa środka pomocy Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 3/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia» 
— Legge 29 gennaio 1986, n. 26 «Incentivi per il rilancio 

dell’economia delle Province di Trieste e Gorizia» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.2.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, budownictwo, Transport drogowy towarów 
oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, Magazyno
wanie i działalność usługowa wspomagająca transport 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

10,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

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 

15 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

25 % — 

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

20 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

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

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

1 500 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_att_L26.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 369/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Navarra 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Servicio Navarro de Empleo 
Arcadio María Larraona, 1 
31008 Pamplonoa 
ESPAÑA 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 
Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/ 

Nazwa środka pomocy Subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación para 
el empleo de trabajadores realizadas por empresas mediante Planes de 
Formación en las Pyme ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución 4110/2008, de 15 de diciembre, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de 
formación para el empleo de trabajadores mediante Planes de Forma
ción en las PYME ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra. 
Boletín Oficial de Navarra N o 8 de 19 de enero de 2009
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,23 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 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/8/Anuncio-8/
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