
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie 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 75/06) 

Numer pomocy X 350/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Industria, Artigianato e Miniere 
Via G.B. Trener, 3 
38100 - TRENTO - TN - ITALIA 
www.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6. Adeguamento al Regola
mento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 degli interventi per la promo
zione di misure di protezione ambientale 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. ‘Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova 
imprenditorialità’. 
SETTORE ARTIGIANATO - Deliberazione della Giunta provinciale n. 
456 di data 6 marzo 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 e s. m.) 
SETTORE INDUSTRIA - Deliberazione della Giunta provinciale n. 369 
di data 27 febbraio 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 e s. m.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany N42/2000 
Adeguamento al Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 degli 
interventi per la promozione di misure di protezione ambientale 

Czas trwania pomocy 01.01.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 
2008) 

55,00 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

55,00 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

40,00 % — 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

65,00 % — 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

65,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.industria.provincia.tn.it 

http://www.artigianato.provincia.tn.it 

Numer pomocy X 448/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LAZIO 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Lazio - Dipartimento Economico e occupazionale - Direzione 
regionale Attività Produttive 
Via Cristoforo Colombo 212-00147 ROMA 
www.regione.lazio.it 

Nazwa środka pomocy Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione 
sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione 
dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di 
investimento (Legge regionale 19 dicembre 2001. n. 36) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo 
economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Indivi
duazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti 
industriali e delle aree laziali di investimento”, BURL n. 36 del 29/ 
12/01, S.O. n. 7; 
R.R. 28/10/02, n. 2 ‘Regolamento per il finanziamento dei sistemi 
produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investi
mento’ , BURL n. 30 del 30/10/2002, S.O. n. 4, e succ. mod. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 125/2002 
Zmiany XT 96/2002 
Zmiany XS 113/2006 

Czas trwania pomocy 08.04.2009 - 31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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 rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

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) 

100 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 30 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=28 

Numer pomocy X 567/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) UMBRIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 
06124 Perugia 
www.regione.umbria.it 

Nazwa środka pomocy regime di aiuto a favore degli investimenti per l'innovazione tecnolo
gica, tutela ambientale, innovazione organizzativa e commerciale 
e sicurezza sui luoghi di lavoro delle PMI ex art. 13 e 15 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.598/94 art. 11 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.05.2009 - 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) Dopłata do oprocentowania 

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 

20,00 % — 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Numer pomocy X 568/2009 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna_ Assessorato dell'industria 
Viale Trento, 69 
09123 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy INTERVENTI PERINNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIEN
TALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,INNOVAZIONE COMMER
CIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art.11 lett. b) 
Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 
e pubblicato nel sito www.regione.sardegna.it 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.05.2009 - 31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Działalność usługowa wspomaga
jąca transport, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Fesr 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna appro
vato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5728 del 
20 novembre 2007 - 8,50 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 

25,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1 

Numer pomocy X 86/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Assessorato delle Attività produttive. Dipartimento delle Attività 
Produttive 
Via degli emiri n. 45 
90145 Palermo 
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/ 

Nazwa środka pomocy Aiuti agli investimenti per le imprese, singole o associate, insediate in 
aree PIP di cui al P.O. FESR Sicilia 2007-2013, obiettivo operativo 
5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Artt. 7 e 11 della L.R. n. 9 del 6/08/2009, pubblicata nella GURS n. 38 
del 14/08/2009. Decreto dell'Assessore alla Cooperazione n. 2938 del 
05/11/2009 che approva le direttive per la concessione delle agevola
zioni del PO FESR 2007/2013, linee d'itervento 5.1.2.1 -5.1.2.2 ( linee 
accorpate). Decreto del Dirigente Generale della Cooperazione n. 3455 
del 28/12/2009, pubblicato nella GURS S.O. n. 61 del 31/12/2009. 

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
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Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,52 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee d'intervento 
5.1.2.1-5.1.2.2 ( linee accorpate) - 13,05 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 

30,00 % 20 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

20,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/ 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm

PL C 75/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm

