
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 39/02) 

Numer pomocy X 393/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) CHEMNITZ, DRESDEN 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01096 Dresden 

www.sab.sachsen.de 

Nazwa środka pomocy Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel3 /Cìl 3 zur 
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 -2013 zwis
chen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

VO (EG) 1083/2006 (allg. StrukturfondVO) 
VO (EG) 1080/2006 (EFRE-VO) 
gemeinsames Programmdokument (Operationelles Programm CCI-Code 
2007CB163PO017) www.ziel3-cil3.eu 
§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministe
riums der Finanzen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany X 166/2008 

Czas trwania pomocy 16.3.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

17,45 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

2007CB163PO017 - 99,40 EUR (w 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 

30 % 20 % 

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

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % —
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Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

85 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.ziel3-cil3.eu 

Numer pomocy X 857/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Institut Català d’Energia 
C/Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

Nazwa środka pomocy Ayudas para instalaciones de aprovechamiento de la energía solar 
térmica en el Marco del Programa de Energías Renovables 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden ECF/409/2009, de 15 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen 
reglado en el marco del Programa de energías renovables y se hace 
pública su convocatoria para el año 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 29.9.2009–30.9.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,79 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) 

37 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5472/09238002.pdf
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Numer pomocy X 41/10 

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 
I – Torino 

Tel. 011.4321461 
Fax 011.4323483 
direzioneB16@regione.piemonte.it 
www.regione.piemonte.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l’innovazione dei processi produttivi. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

a) Determinazione Dirigenziale n. 386 del 23.12.2009; 
b) Determinazione Dirigenziale n. 2 dell'8.1.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 19.1.2010–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

30,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 
del 02/08/2007 e s.m.i. 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; all’interno di tale Programma operativo è presente l’Atti
vità. «I.1.3 Innovazione e pmi» con i medesimi contenuti e finalità della 
misura in oggetto. - 11,87 EUR million 

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/por/tec_amb.htm
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Numer pomocy X 42/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LAZIO 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio -Dip.to Econ.co Occupazionale-Dir.ne reg.le Sviluppo 
econ.co, Ricerca Innovazione Tur. 
Via Cristoforo Colombo 212 - 00147 Roma 

www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Distretto Tecnologico delle Bioscienze - Aiuti alle imprese per progetti 
di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 
33, c.3, della LR 28.12.2007, n.26. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

1) Legge regionale 28.12.2007, n.26 art. 33 (pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n.36, S.O. n.6, del 29.12.2007); 

2) DGR 6.3.2009, n.127 (pubblicata sul BURL n.22, parte I, del 
13.6.2009) 

3) Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occu
pazionale del 30.11.2009, n.C3408 (pubblicata sul BURL, parte III, 
n.46, del 14.12.2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.12.2009–31.12.2012 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja urządzeń napro
mieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie 
informatyki i działalności powiązane 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

12,95 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - N.B.: le filiere produttive interessate sono più precisa
mente elencate all'art. 1 del Bando allegato alla citata Determinazione 
del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale del 
30.11.2009, n.C3408; inoltre l'importo del finanziamento si riferisce 
non alla singola annualità ma all'intero periodo citato. 

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 % 35 % 

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

25 % 35 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.filas.it
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Numer pomocy X 43/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LAZIO 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio -Dip.to Econ.co Occupazionale-Dir.ne reg.le Sviluppo 
econ.co, Ricerca Innovazione Tur. 
Via Cristoforo Colombo 212 - 00147 Roma 

www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Progetti Integrati di Frontiera (PIF) per la filiera dell'Innovazione 
e relativi alle Frontiere Tecnologiche del Distretto Tecnologico 
dell'Aerospazio 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Determinazione del Direttore 1 dicembre 2009, n.3414 «POR FESR 
2007-2013, Asse I Attività I.1. Approvazione avviso pubblico 
e relativa modulistica per la presentazione di proposte inerenti Progetti 
Integrati di Frontiera (PIF) relativi alle frontiere tecnologiche del 
Distretto Tecnologico dell′Aerospazio, di cui all′Allegato 8 Sez. 
I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 5.8.2008. etc.» 
(pubblicata sul Suppl. Ord. n.209 al BURL n. 46 del 14.12.2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 14.12.2009–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

14,35 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - N:B: Sono esclusi alcuni settori di attività come previsto 
all'art. 3 dell' All. A della Determinazione del Direttore 1 dicembre 
2009, n.3414, già citata; inoltre l'importo del finanziamento si riferisce 
non alla singola annualità ma all'intero periodo di programmazione. 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondi POR 2007-2013; 
Fondi FAS 2007-2013. - 6,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 35 % 

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

25 % 35 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

85 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.filas.it
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