
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 49/03) 

Numer pomocy X 167/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SALZBURG 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bürgschaftsbank Salzburg GmbH 
Faberstraße 18 
5027 Salzburg 

http://www.buergschaftsbank.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften durch die Bürgschafts
bank Salzburg GmbH 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien der Bürgschaftsbank Salzburg GmbH 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 2,50 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja 

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 

15,00 % 20 % 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

33,00 % — 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.buergschaftsbank.at/download/Richtlinien_2008.pdf
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Numer pomocy X 172/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 
Via Carducci, 6 
I 34133 Trieste 

serv.commercio.terz@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del 
turismo e dei servizi - acquisizione beni immateriali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DPReg n 2835 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n 273 del 
18.12.2007), pubblicato sul BUR 53 del 31.12.2008 — oggetto 
della presente comunicazione; 
DPReg 273 del 18.12.2007 (Regolamento concernente condizioni, 
criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi a favore 
dell’innovazione nei settori del commercio, turismo e servizi alle 
imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della LR 26 del 10.11.2005 
e dalla programmazione comunitaria), pubblicato sul BUR 37 del 
12.09.2007. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 285/07 
adeguamento al regolamento (CE) 800/2008 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 - 0,50 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0273-2007.pdf
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Numer pomocy X 175/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego adeguamento al regolamento CE) 800/2008 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 
via Carducci n 6 
I 34133 TRIESTE 

serv.commercio.terz@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni a medio - lungo termine a favore delle imprese commer
ciali, turistiche e di servizio 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

DPReg n 14 del 16 gennaio 2009 (Modifiche al DPReg 352 del 
15 novembre 2006), pubblicato sul BUR n del 28 gennaio 2009 — 
oggetto della presente comunicazione; 
DPReg n 352 del 15 novembre 2006 (Regolamento di esecuzione 
dell’articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevola
zioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turis
tiche e di servizio), pubblicato sul BUR n 23 del 29 novembre 2006. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 52/07 
adeguamento al regolamento CE) 800/2008 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 8,00 (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) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0352-2006.pdf 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/DettLegge.aspx?ID=4943
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Numer pomocy X 181/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego MF/9917/2009-832 

Nazwa regionu (NUTS) Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 1 
813 70 Bratislava 
Slovenská republika 

www.government.gov.sk 

Nazwa środka pomocy Schéma na podporu malého a stredného podnikania 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
http://jaspiw2.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm 
zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších pred
pisov http://jaspiw2.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_ 
fr0.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.01.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,11 (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 

50,00 % — 

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

50,00 % — 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 50,00 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % — 

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

25,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.eeagrants.sk/data/files/4480.pdf
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Numer pomocy X 203/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA, SICILIA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ministero dell'Economia e delle Finanze via XX Settembre, 97 - 
00187 Roma 

Soggetto gestore: 

MCC- Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A. via Piemonte, 51 - 
00187 Roma 

http://www.mef.gov.it - http://www.mcc.it 

Nazwa środka pomocy Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di 
produzione. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L. 28/11/1965, n. 1329 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 21/07 
Adeguamento dell'aiuto di Stato XS 21/07 «Agevolazioni per l'acquisto 
o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione» al Regola
mento CE n. 800/2008 della Commissione 

Czas trwania pomocy 01.02.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Inne - Operazione di sconto di effetti 
ovvero finanziamento assistito da effetti. 

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) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_VALLE_D_AOSTA/agevolazioni_regionali_regione_new.html
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