
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 26/02) 

Numer pomocy X 524/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT161 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – Impresambiente. Scarl 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 28.8.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,73 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Contributo alla spesa 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondi FESR per 0,40 432 825 M€ e fondi FSE per 0,28 302 978 M€ – 
0,69 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi
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Numer pomocy X 525/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT161 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – C.E.R.T.A. Scarl, Via Napoli 6/b – Foggia www.certa.it 
info@certa.it 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 21.5.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,77 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Contributo alla spesa 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondi FESR per 0,42 235 965 M€ e fondo FSE per 0,30 615 176 M€ – 
0,73 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi 

Numer pomocy X 526/09 

Państwo członkowskie Włochy

PL C 26/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2010

http://www.miur.it
http://www.certa.it
mailto:info@certa.it
http://www.ponricerca.it/


Numer referencyjny państwa członkowskiego IT161 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Piazza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Avviso Pubblico 1854/2006 pubblicato su GURI 237 del 11/10/2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell'Ob. 1; Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell'08.08.2000 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – Consorzio per le Biologie Avanzate “Biosistema” Scarl 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 30.4.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,89 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Contributo alla spesa 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo FESR per € 0,499 999 e Fondo FSE per € 0,34 113 297 – 
0,84 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi e Bandi 

Numer pomocy X 527/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT161
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Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Piazza Kenendy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca”2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc – CCT ICT SUD 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 25.2.2008 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

0,72 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne – Contributo alla spesa 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo FESR per 0,40 M€ e Fondo FSE per 0,28 M€ – 0,68 EUR (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

50 % — 

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

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

Numer pomocy X 528/09 

Państwo członkowskie Szwecja

PL C 26/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2010

http://www.miur.it
http://www.ponricerca.it/


Numer referencyjny państwa członkowskiego N2009/5014/MK 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Innovationsbron AB 
Innovationsbron AB 
Box 70407 
107 25 STOCKHOLM 

www.innovationsbron.se 

Nazwa środka pomocy Statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Förordning (SFS 2009:268) om statlig finansiering genom Innovation
sbron AB och dess dotterbolag 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.5.2009–31.12.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

170,00 SEK (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, Kapitał podwyższonego ryzyka, Dotacja, Zaliczki zwrotne 

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 techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

10 000 000,00 SEK — 

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

2 000 000,00 SEK — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2112/a/19592
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