
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 9/10) 

Numer środka pomocy państwa X 518/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/15648/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko 
Stredné Slovensko 
Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.mhsr.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych 
a vyspelých technológií v priemysle a v službách 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

— Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XR 62/08 

Czas trwania pomocy 25.3.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

22,47 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 % 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opkahr.sk/files/articles/file/schemy_pomoci/1-1-1_SP-v_zneni_D1.pdf 

http://www.mhsr.sk/13849-ext_dok/129972c
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Numer środka pomocy państwa X 879/09 

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 risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/economiaimprese/areaArgomento. 
act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT4/ARG4/ 

Nazwa środka pomocy Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad 
imprese per investimenti inerenti la trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli erogabili ai sensi della 
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 «Istituzione del fondo di 
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo» 
Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009 n. 0262/Pres 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.10.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania 

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://arpebur.regione.fvg.it/newbur 
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Numer środka pomocy państwa X 880/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Via Pola 12-14 
201245 Milano MI 
ITALIA 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Diversificazione verso attività non agricole 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2007-2013, 
approvato con dec. CE CCI 2007 IT 06 RPO 007 del 16.10.2007 
[C(2007) 4663 def.], misure: 
— 311 Diversificazione verso attività non agricole 
Legge Regionale n. 31/08 Testo Unico Agricoltura 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

11,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEASR — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — 5,50 EUR 
(milioni) 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.lombardia.it 

clicca di seguito: «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubbli
cazione dei regimi d'aiuto» 

Numer środka pomocy państwa X 881/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Lombardia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Via Pola 12-14 
201245 Milano MI 
ITALIA 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2007-2013, 
approvato con dec. CE CCI 2007 IT 06 RPO 007 del 16.10.2007 
[C(2007) 4663 def.], misure: 
— 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali 
Legge Regionale n. 31/08 Testo Unico Agricoltura 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,50 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEASR — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — 0,25 EUR 
(milioni) 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.lombardia.it 

clicca di seguito: «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubbli
cazione dei regimi d'aiuto» 

Numer środka pomocy państwa X 882/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) Lombardia 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Via Pola 12-14 
201245 Milano MI 
ITALIA 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2007-2013, 
approvato con dec. CE CCI 2007 IT 06 RPO 007 del 16.10.2007 
[C(2007) 4663 def.], misure: 
— 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese 
Legge Regionale n. 31/08 Testo Unico Agricoltura 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

FEASR — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — 1,50 EUR 
(milioni) 

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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.lombardia.it 

clicca di seguito: «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubbli
cazione dei regimi d'aiuto»

PL 15.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 9/25

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it

