
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 21/05) 

Numer środka pomocy państwa X 614/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Friuli-Venezia Giulia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione FVG/Direzione Centrale Istruzione Formazione e Cultura 
Via San Francesco 37 
34100 Trieste TS 
ITALIA 
(sede del Servizio Gestione Interventi Per il Sistema Formativo) 

http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Avviso di procedura pubblica per la selezione di progetti formativi 
aziendali (Legge 236/1993 articolo 9 co. 3 e 7) — annualità 2009 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 19 luglio 1993 n. 236 articolo 9 commi 3 e 7 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 dd. 14.5.2009 (come 
rettificata con DGR n. 1256 dd. 20.5.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.6.2009–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,90 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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=14.05.2009 
&uf=&num=1090&key=&submit4=vai+%3E
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Numer środka pomocy państwa X 615/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego DGP 344/2009 

Nazwa regionu (NUTS) Ancona 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia di Ancona 
Settore Istruzione, Formazione e Lavoro 
Via Ruggeri 3 
Ancona AN 
ITALIA 

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

Nazwa środka pomocy Incentivi alle imprese per l'innovazione tecnologica e organizzativa 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 344 del 30.6.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.6.2009–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

1,40 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con decisione della Commis
sione europea C(2007) 5496 dell’8 novembre 2007 (CCI 
2007IT052PO007) — 0,55 milioni di EUR 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

10 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/viewdoc.asp?CO_ID=6685 

Numer środka pomocy państwa X 619/09 

Państwo członkowskie Polska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego PL 

Nazwa regionu (NUTS) Poland 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. ks. Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.ncbir.gov.pl 

Nazwa środka pomocy Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTech” 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artykul 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporzą
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 
2009 r. w sprawie Przedsięwzięcia „IniTech” (Dz. U. z 2009 r. Nr 
52, poz. 424) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

35,00 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 podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

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

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

25 % 20 % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

20 000 PLN — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/58/55/5855/Przedsiewziecie_IniTech.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 785/09 

Państwo członkowskie Irlandia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Border, Midland and Western, Southern and Eastern 
Obszary mieszane

PL C 21/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.1.2010

http://www.ncbir.gov.pl
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/58/55/5855/Przedsiewziecie_IniTech.pdf


Organ przyznający pomoc Sustainable Energy Ireland 
Wilton Park House 
Wilton Place 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.sei.ie 

Nazwa środka pomocy Ocean Energy Prototype Development Fund 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Sustainable Energy Ireland Act 2002 
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0002/index.html 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

3,33 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 % 

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

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

25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sei.ie/Renewables/Ocean_Energy/Prototype_Development_Fund/Application_Guide 

From the SEI homepage, click on renewables, then ocean energy, then prototype development fund, then 
application guide 

Numer środka pomocy państwa X 791/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Valle d'Aosta 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato Attività Produttive 
Piazza della Repubblica 15 
ITALIA 

http://www.regione.vda.it/attiprod/default_i.asp
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Nazwa środka pomocy Interventi regionali a sostegno delle P.M.I. per iniziative in favore della 
qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale — l.r. 
12 novembre 2001 n. 31 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.r. 26 maggio 2009 n. 12, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 30 giugno 
2009, recante modificazioni alla l.r. 31/2001 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.7.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

0,65 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 

20 % 10 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/sez5_1_i.asp
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