
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 109/02) 

Numer środka pomocy państwa X 18/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VENETO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione Produzioni Agroali
mentari 
Via Torino, 110 
30174 MESTRE VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy Consolidamento e sviluppo dell’agricoltura di montagna. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Articolo 7 della legge regionale 18 Gennaio 1994 n. 2 “Provvedimenti 
per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e la 
tutela e valorizzazione dei territori montani”. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.11.2008–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (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) 

40,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo= 
9&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=2441&daData=1/1/2008&aData=31/12/ 
2008&scaduti=False 

http://web.intra.rve/sites/segr.giunta/Shared%20Documents/bur_internet.aspx
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Numer środka pomocy państwa X 32/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Niederösterreichischer Wirtschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung 
von Kooperation 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 97/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI:2007AT162PO001) – 0,80 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) 

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Kooperationen_ab_20090101.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 36/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Obszary mieszane

PL C 109/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2010

http://www.noe.gv.at
http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Kooperationen_ab_20090101.pdf


Organ przyznający pomoc Niederösterreichischer Wirschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

Nazwa środka pomocy Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung 
von Internationalisierung 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts-und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds für die Förderung von Internationalisierung 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 96/2007 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,25 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI:2007AT162PO001) – 0,80 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) 

50,00 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Internationalisierung_ab_20090101.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 57/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

Nazwa regionu (NUTS) PUGLIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro 
e l'Innovazione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it; www.regione.puglia.it
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Nazwa środka pomocy Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmi energe
tico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di 
energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/ 
2008. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12/05/04 art. 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
LR. n. 10 del 29/06/04 
Regolamento n. 26 del 21/11/05 adottato con DGR. n 2160 del 14/ 
11/08 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

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) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FESR Puglia 2007-2013 – 10,00 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMEiAAH&p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_ 
testo&p_esito=0 

http://www.sistema.puglia.it 

Numer środka pomocy państwa X 58/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT09 

Nazwa regionu (NUTS) PUGLIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro 
e l'Innovazione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it; www.regione.puglia.it
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Nazwa środka pomocy Regolamento per la concessione di auiti agli investimenti e allo strt-up 
di mucro imprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantag
giati 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
LR. n. 10 del 29/6/2004 
Regolamento n. 25 del 21/11/08 adottato con DGR n. 2156 del 14/ 
11/08 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO Fesr Puglia 2007/2013 – 7,50 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 

50,00 % — 

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

35,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMEiAAG&p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_ 
TESTO&p_esito=0 

http://www.regione.puglia.it
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