
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 15/08) 

Numer środka pomocy państwa X 595/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego LT 

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 Priemonė „Invest LT+“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. birželio 18 d. įsakymas 
Nr. 4-298 „Dėl priemonės „Invest LT+“ schemos patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 75-3080) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.6.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

40,00 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“ 
– 200,00 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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346992&p_query=&p_tr2= 

Numer środka pomocy państwa X 718/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

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

Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. ks. I. Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Pomoc na badania i rozwój dla Celon Pharma Sp. z o.o. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc 
Celon Pharma Sp. z o.o. 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 20.10.2008 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,82 PLN (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 19,91 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.ncbir.gov.pl 

Numer środka pomocy państwa X 11/10 

Państwo członkowskie Włochy
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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 il Lavoro e l'Innovazione 
Corso Sonnino 177 
70121 Bari BA 
ITALIA 

http://www.sistema.puglia.it 
http://www.regione.puglia.it 

Nazwa środka pomocy Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004 — «statuto della Regione Puglia»; 
L.R. n. 10 del 29.6.2004; 
Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.12.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

25,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Puglia 2007/2013 — 9,00 milioni di EUR 

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 

30 % 20 % 

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.sistema.puglia.it 
http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xl/N210%20suppl_31_12_09.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 13/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Calabria 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Regione calabria dipartimento 10 lavoro, politiche della famiglia, 
formaz. prof. 
Regione calabria — dipartimento 10 lavoro politiche della famiglia, 
formazione professionale cooperazione e volontariato via lucrezia 
della valle Catanzaro 

http://www.regione.calabria.it 

Nazwa środka pomocy Por Calabria — 2007/2013 — Asse II — Occupabilità — obiettivo 
specifico E-O.O. E1 — Rafforzare l'inserimento e il reinserimento lavo
rativo dei lavoratori adulti, di disoccupati di lunga durata e dei bacini 
del precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi — 
Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle imprese per l'assunzioni 
di lavoratori svantaggiati e all'occupazione di lavoratori disabili, sotto 
forma di integrazione salariale. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

BUR Calabria del 10.12.2009 — supplemento straordinario n. 1 al n. 
49 del 4.12.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.12.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, działal
ność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 
informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
działalność zwiazana z obsługą rynku nieruchomości, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała działalność usługowa 

Rodzaj beneficjenta Duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Por Calabria FSE 2007/2013 — Asse II Occupabilita' Ob. specifico 
E-Ob. operativo E.1 — Rafforzare l'inserimento e il reinserimento lavo
rativo dei lavoratori adulti, di disoccupati di lunga durata e dei bacini 
del precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi. — 
30,00 EUR milioni 

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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa 
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro
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Numer środka pomocy państwa X 14/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Lombardia, Mantova 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
D.G. Reti e SPUSS 
Via Pola 12/14 
20124 Milano MI 
ITALIA 

http://www.regione.lombardia.it 

Nazwa środka pomocy BORGOFORTE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/5320 del 
2 febbraio 2008 
Deliberazione della Giunta regionale della lombardia n. VIII/6593 del 
13 gennaio 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.11.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,06 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 w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

65 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it
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