
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 9/08) 

Numer środka pomocy państwa X 936/09 

Państwo członkowskie Portugalia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Autoridade de Gestão do PRODERAM 
Av. Arriaga, 21-5. o 
9004-528 Funchal 
PORTUGAL 

http://www.sra.pt/madeiramaisrural 

Nazwa środka pomocy Aumento do valor dos produtos florestais 
Medida de auxílio integrada na Medida 1.7 — aumento do valor dos 
produtos agrícolas e florestais do Programa de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Portaria n. o 90/2008 de 4 de Junho, publicada no Jornal Oficial da 
Região Autónoma da Madeira, I série, n. o 81, de 4 de Julho de 2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 4.7.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Pozyskiwanie drewna, Pozyskiwanie dziko rosnących produktów 
leśnych, z wyłączeniem drewna, Produkcja wyrobów tartacznych, 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja 
pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,08 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Decisão C(2008) 721, de 15 de Fevereiro de 2008 — 0,29 EUR (em 
milhões) 

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 

65 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sra.pt/PRODERAM/files/Documents/PRODERAM/Medida_1/I%20Serie,%20Portaria%20N%C2% 
BA%2090_2009_11_03.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 937/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Calabria — Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Università, 
Ricerca» 
Via Molè 
88100 Catanzaro CZ 
ITALIA 

http://www.regione.calabria.it/ricerca 

Nazwa środka pomocy Sostegno alla domanda di innovazione nel settore agroalimentare 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (BURC SO n. 
1 del 18.12.2008). Deliberazioni della Giunta regionale n. 112 del 
9 marzo 2009 e n. 126 del 16 marzo 2009 (BURC n. 6 dell'1.4.2009). 
Deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 21 settembre 2009 
(BURC n. 19 del 16.10.2009). Decreto n. 3613 del 18 marzo 2009 del 
Dirigente generale del Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Università, 
Ricerca» (BURC n. 13 del 27.3.2009). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.5.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR 2007-2013. 
Decisione CE C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 — 3,00 EUR 
(milioni) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 10 % 

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

60 % 10 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.calabria.it/ricerca/ 

Numer środka pomocy państwa X 938/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) United Kingdom 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Department of Energy and Climate Change 
Future Electricity Networks 
4th Floor — Area C 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 
UNITED KINGDOM 

http://www.decc.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Low Carbon Investment Fund — Smart Grid Capital Grants 
Programme 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 5 — Science and Technology Act 1965 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2010–31.3.2011 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

6,00 GBP (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 % 

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

25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/network/smart_grid/grants/grants.aspx
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Numer środka pomocy państwa X 939/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Scotland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Aquaculture Research Forum 
7 Atholl Gardens 
Dunkeld 
Perthshire 
PH 0AY 
UNITED KINGDOM 

http://www.sarf.org.uk 

Nazwa środka pomocy Research and Development for Sustainable Aquaculture 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Budget (Scotland) Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.12.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,40 GBP (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 na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sarf.org.uk/background.html 

Numer środka pomocy państwa X 940/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Veneto 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c)
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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. Attività dirette all'acquisizione di competenze 
tecnico-professionali funzionali all'inserimento nel sistema produttivo 
regionale o al perfezionamento di conoscenze e abilità proprie delle 
figure professionali già attive nel settore dello spettacolo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L. 845/1978 — Delibera della Giunta Regionale del Veneto 
n. 3379/09. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.11.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,84 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje 0,84 EUR (w mln) 

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 % 

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

80 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 80 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

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

settore spettacolo
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