
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 8/04) 

Numer środka pomocy państwa X 452/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Ancona 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Settore Istruzione Formazione Lavoro 
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 L. 236/93 — DD.GG.RR. 666/08 e 1831/08 — Riqualifica
zione Operatore Socio Sanitario 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DGP n. 188 del 7.4.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 7.4.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,80 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 ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 %

PL C 8/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.1.2010

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


Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9793_bando_oss_-_allegato_dgp_188_09.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 453/09 

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 lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione 
Servizio Lavoro/Formazione 
Via Corigliano 1 
70123 Bari BA 
ITALIA 

http://www.regione.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti 
regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della forma
zione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale n. 7/2004 
Legge Regionale n. 10/2004 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.2.2009–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

58,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007IT051PO005 — 175,00 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 % 

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 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s1-1.htm&anno=xl&num=24 

Numer środka pomocy państwa X 455/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Wroclawski, Opolskie 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mg.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Program wieloletni pomocy ad hoc – Cadbury Wedel Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Uchwała RM nr 236/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe 
inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu 
i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego 
i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych 
w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekola
dowych w Bielanach Wrocławskich, w latach 2008–2012”. 
Umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki a Cadbury Wedel Sp. z o.o. 
z dnia 19 grudnia 2008 r. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 4.11.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

Rodzaj beneficjenta duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

14,18 PLN (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) Pomoc ad hoc (art. 13 
ust. 1) 

1,477 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mg.gov.pl/gospodarka/programy
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Numer środka pomocy państwa X 456/09 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin AMPOSDRU 
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1 
010026 București 
ROMÂNIA 

http://www.mmuncii.ro 

Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1 
010233 București 
ROMÂNIA 

http://www.fseromania.ro 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală și speci
fică denumită „Bani pentru formare profesională” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse 
nr. 309/26.3.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat denu
mită „Bani pentru formare profesională” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.3.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

103,95 ROL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007RO051PO001 – 194,36 ROL (în milioane) 

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.fseromania.ro/images/downdocs/schema_ajutor_stat_formare_profesionala.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 457/09 

Państwo członkowskie Rumunia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin AMPOSDRU 
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1 
010026 București 
ROMÂNIA 

http://www.mmuncii.ro 

Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1 
010233 București 
ROMÂNIA 

http://www.fseromania.ro 

Nazwa środka pomocy Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală și speci
fică denumită „Bani pentru formare profesională” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse 
nr. 309/26.3.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat denu
mită „Bani pentru completarea echipei” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.3.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

113,30 ROL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007RO051PO001 – 200,30 ROL (în milioane) 

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 % — 

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.fseromania.ro/images/downdocs/schema_ajutor%20stat_ocupare.pdf
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