
INFORMACJE 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) 

(2010/C 4/02) 

Numer środka pomocy państwa X 444/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento, 6 
ESPAÑA 

http://www.impiva.es 

Nazwa środka pomocy Innoempresa 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Orden de 3 de junio de 2008, de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas en el 
marco del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas 
y Medianas Empresa, Innoempresa para 2008 y 2009 

— Real Decreto 1579/2006 BOE núm. 29 de 2.2.2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 190/08 

Czas trwania pomocy 7.4.2009–31.12.2009 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programa Operativo Innoempresa (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional) — 5,00 EUR (en millones)
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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 % — 

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

30 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/03/30/pdf/2009_3421.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 446/09 

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 Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione 
sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione 
dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di 
investimento (Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l’incremento dello sviluppo 
economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Indivi
duazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti 
industriali e delle aree laziali di investimento», BURL n. 36 del 
29.12.2001, S.O. n. 7; 
R.R. 28.10.2002, n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi 
produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investi
mento», BURL n. 30 del 30.10.2002, S.O. n. 4, e succ. mod. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XT 96/02 
Zmiany XS 113/06 
Zmiany XS 125/06 

Czas trwania pomocy 8.4.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,50 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 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 35 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 35 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

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

100 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=6 

Numer środka pomocy państwa X 447/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Piemonte 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Piemonte 
Direzione Attività Produttive 
Via Pisano 6 
10152 Torino TO 
ITALIA 

Tel. +39 0114321461 
Fax +39 0114323483 

http://direzioneA16@regione.piemonte.it 
http://www.regione.piemonte.it/sez_tem/att_prod/att_prod.htm 

Nazwa środka pomocy L.r. 34/2004: «Contratto di insediamento e sviluppo» 2009-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

a) L.r 34/2004 (B.U. 25 novembre 2004, n. 47) 
b) Determinazione Dirigenziale n. 50 del 23.3.2009 (non ancora 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 23.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

20,00 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 % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

10 % 20 % 

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

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.piemonte.it/industria/leggi/lr342004.htm 

Numer środka pomocy państwa X 450/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Veneto 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Obszary mieszane 

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

http://www.bnl.it 

Nazwa środka pomocy Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della coopera
zione-Foncooper Veneto
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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) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 141/07 

Czas trwania pomocy 1.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

4,00 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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

Numer środka pomocy państwa X 451/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 88/09 

Nazwa regionu (NUTS) Ancona 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Via Ruggeri 3 
60131 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.formazione.provincia.ancona.it 

Nazwa środka pomocy Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi 
POR FSE 2007/2013 FORMARE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.P. Provincia di Ancona n. 88 del 3.3.2009 pubblicata sul BUR n. 
26 del 12.3.2009
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.3.2009–30.6.2012 

Sektor(-y) gospodarki Rybołówstwo w wodach morskich, Roboty związane z budową 
obiektów inżynierii wodnej, Transport wodny 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,25 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR MARCHE FSE 2007/2013 approvato con decisione C(2007) 5496 
dell’8.11.2007 — 0,10 EUR (milioni) 

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.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9716_avviso_formare.pdf
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