
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 15/05) 

Numer środka pomocy państwa X 955/09 

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 
Torino TO 
ITALIA 

Tel. +39 0114321461 
Fax +39 0114323483 
direzioneB16@regione.piemonte.it 
http://www.regione.piemonte.it 

Nazwa środka pomocy Programma Operativo Regionale «Competitività regionale 
e occupazione» F.E.S.R. 2007/2013 — Disciplinare per l’accesso ai 
finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l’innovazione 
riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione. Esenzione ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 800/2008 delle seguenti sottosezioni: 
1) II.A.3 Progetti di innovazione di prodotto/processo — Linea A; 
2) II.B.2 — Servizi di technology intelligence; 
3) II.B.3 — Servizi di supporto all’ideazione e all’introduzione sul 

mercato di nuovi prodotti/servizi. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Determinazione dirigenziale n. 131 del 10.6.2009 del Responsabile 
della Direzione regionale Attività Produttive modificata da 

2) Determinazione dirigenziale n. 375 del 14.12.2009 del Responsa
bile della Direzione regionale Attività Produttive 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.12.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

15,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 
del 2.8.2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo 
(P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell’obiettivo «Competitività 
regionale e occupazione» per il periodo 2007/2013 e s.m.i.; all’interno 
di tale Programma operativo è presente l’Attività. «I.1.3 Innovazione 
e pmi» in cui è incardinata la misura di aiuto in oggetto. — 5,94 
milioni di EUR
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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 

10 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.piemonte.it/industria/dwd/dd375.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 962/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Noord-Nederland 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
9700 AT Groningen 
NEDERLAND 

http://www.snn.eu 

Nazwa środka pomocy Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 (NIOF 2010) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009, van de 
Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van 
artikel 145 van de Provinciewet. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

11,40 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 % 

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

20 % —
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Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 30 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 35 % — 

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

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.snn.eu/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=2441 

Numer środka pomocy państwa X 964/09 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Vlaams Gewest 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departement Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Brussel 
BELGIË 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=34 

Nazwa środka pomocy Oproep onderzoek biologische landbouw 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Oproep onderzoek biologische landbouw 2009 
Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 22.1.2010–30.6.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,20 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 % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1487
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Numer środka pomocy państwa X 965/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1012 Wien 
ÖSTERREICH 

http://www.lebensministerium.at 

Nazwa środka pomocy Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zur Förderung der Landwirtschaft aus 
nationalen Mitteln: Maßnahme „Verarbeitung, Vermarktung und 
Markterschließung“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl. Nr. 1992/375 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

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 % — 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.landnet.at/article/archive/5125 

Numer środka pomocy państwa X 966/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT
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Nazwa regionu (NUTS) Lithuania 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

Nazwa środka pomocy Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto „Ūkio konkuren
cingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technolo
ginė plėtra“ priemonė „Inogeb LT-2“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymas 
Nr. 4-633 „Dėl VP2-1.4-ŪM-04-V priemonės „Inogeb LT-2“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 144-6417) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.11.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

24,80 LTL (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas 
Nr. 788 
„Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos patvirtinimo“ – 
81,54 LTL (mln.) 

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 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328381
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