
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 109/04) 

Numer środka pomocy państwa X 268/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
palazzo Strozzi Sacrati 
p.zza del Duomo 19 
50122 Firenze 
www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Regolamento per le operazioni di locazione finanziaria – Legge 240/81 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

legge 240/81 
decreto dirigenziale 305/2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.9.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, Działalność usługowa wspoma
gająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja lodów, Produkcja wyrobów 
piekarskich i mącznych, Produkcja artykułów spożywczych homogeni
zowanych i żywności dietetycznej, Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja napojów 
bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, 
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azoto
wych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach 
podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych środków agroche
micznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukar
skich i mas uszczelniających, Produkcja mydła i detergentów, środków 
myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanych wstępnej 
obróbce, Produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaz
nych, Odlewnictwo metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja 
wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, 
pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, BUDOW
NICTWO, Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca trans
port, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTRO
WANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, Pranie i czyszczenie 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich
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Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

2,00 EUR (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 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Toscana/regolamento%20leasing_toscana.pdf 
http://www.artigiancassa.it 

Numer środka pomocy państwa X 283/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana 
palazzo Strozzi Sacrati 
p.zza del Duomo 10 
50122 Firenze 
www.regione.toscana.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti rimborsabili a favore delle imprese artigiane di produzione 
e cooperative di produzione – Programmi di sviluppo per l'artigianato 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

decreto 2868/2007 relativo all’approvazione del bando «Programmi di 
sviluppo per l'artigianato» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 10.2.2009–31.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, Działalność usługowa wspoma
gająca górnictwo i wydobywanie, Produkcja lodów, Produkcja wyrobów 
piekarskich i mącznych, Produkcja artykułów spożywczych homogeni
zowanych i żywności dietetycznej, Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja napojów 
bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, 
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów 
z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 
i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azoto
wych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach 
podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych środków agroche
micznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukar
skich i mas uszczelniających, Produkcja mydła i detergentów, środków 
myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, Produkcja podstawo
wych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
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farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz
nych, Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanych wstępnej 
obróbce, Produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaz
nych, Odlewnictwo metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja 
lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków 
powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja 
wojskowych pojazdów bojowych, Produkcja sprzętu transportowego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, 
pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, BUDOW
NICTWO, Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca trans
port, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 
I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTRO
WANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, Pranie i czyszczenie 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

5,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka 

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 % — 

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.artigiancreditotoscano.it/images/stories/documents/psa2007_09/psa09_bando_dd2868_all.pdf 
http://www.artigiancreditotoscano.it 

Numer środka pomocy państwa X 303/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
Stubenring 1 
A – 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at 

Nazwa środka pomocy Förderungsrichtlinien gemäß § 27a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG)
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) 
— Richtlinien für die Förderung von kleinen und mittleren Unter

nehmen aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gemäß § 27a Arbeit
smarktförderungsgesetz (AMFG) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig auch nach dem ERP-Regio
nalprogramm oder dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben 
sowie im Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“: 
— Operating Phasing Out Burgenland 2007 — 2013 

(CCI2007AT161PO001) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

Niederösterreich 2007 — 2013 (CCI2007ATITO001) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreich 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO002) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO005) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Salz

burg 2007 — 2013 (CCI2007AT162TO006) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO007) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirol 

2007 — 2013 (CCI2007AT162TO008) 
— 60,00 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://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&version=5%20 
http://www.awsg.at 

Numer środka pomocy państwa X 304/09 

Państwo członkowskie Austria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego X34/2007 

Nazwa regionu (NUTS) OESTERREICH 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary nieobjęte 
pomocą, Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
Stubenring 1 
A – 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at
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Nazwa środka pomocy Förderungsrichtlinien gemäß § 51a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der geltenden Fassung 
— Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen gemäß § 51a Absatz 

3 — 5 Arbeitsmarktförderungsgesetz 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

60,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

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

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig nach dem ERP-Regionalpro
gramm und dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben sowie im 
Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“: 
— Operating Phasing Out Burgenland 2007 — 2013 

(CCI2007AT161PO001) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

Niederösterreich 2007 — 2013 (CCI2007ATITO001) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreich 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO002) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO005) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Salz

burg 2007 — 2013 (CCI2007AT162TO006) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007 — 2013 

(CCI2007AT162PO007) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirol 

2007 — 2013 (CCI2007AT162TO008) 
— 60,00 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 

20,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844& 
http://www.awsg.at
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