
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 127/09) 

Numer środka pomocy państwa X 124/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
PF 160255, 19062 Schwerin 
info@lfi-mv.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie zur Förderung der Anpassungsfähigkeit und Wettbewerbsfä
higkeit von Beschäftigten und Unternehmen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Veröffentlichung wird im Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern veran
lasst 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 8.12.2008–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,15 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI 2007 DE 051 PO 002 – 1,72 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 30 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 15 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Arbeits-%2c_Bildungs-_und_ 
Qualifizierungsfoerderung/_Foerderungen/Foerderung_der_Anpassungs-_und_Wettbewerbsfaehigkeit/index. 
jsp?&view=3744
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Numer środka pomocy państwa X 143/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ITALIA 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Ministero dell’Economia e delle Finanze 
via XX Settembre, 97 – 00187 Roma 
Soggetto gestore: 
INVITALIA -Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa S.p.A 
via Calabria, 46 – 00187 Roma 
http://www.mef.gov.it http://www.invitalia.it 

Nazwa środka pomocy Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità: 
1. misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della 

produzione dei beni e dei servizi alle imprese; 
2. misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi; 
3. misure in favore delle cooperative sociali. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Decreto Legislativo 21/4/2000, n. 185, Titolo I (escluso l'intero 
Capo III e le disposizioni dei Capi I e IV relative a produzione di 
prodotti agricoli oggetto di separata comunicazione ai sensi del Reg. 
CE n. 1857/2006 aiuto XA 203/08), GURI 156/2000. 

— Decreto 16/7/2004, n. 250, Regolamento, GURI 235/2004 
— D.M. 27/03/08, GURI 93/2008 
— Delibera del CdA di Invitalia del 3/12/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany XS 26/01 
Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità (D.Lgs. 21/4/2000 n. 185, 
Titolo I): adeguamento ai sensi di quanto previsto dal Reg. CE n. 800/ 
2008 della Commissione – GBER -del 6/8/2008 pubblicato in GUCE 
L 214 del 9/8/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato comune in applicazione degli artt, 87,88 TCE 

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 100,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, 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 

60,00 % — 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 
http://www.invitalia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/43
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Numer środka pomocy państwa X 279/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Güterverkehr 
Werderstraße 34 
D-50672 Köln 
www.bag-bund.de 

Nazwa środka pomocy Anzeige Programm zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, der 
Qualifizierung und Beschäftigung in Unternehmen des GüKV mit 
schweren Nutzfahrzeugen 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung vom 19.8.1969, BGBl. I S. 1284 
i.V.m. Änderung vom 13.12.2007, BGBl. I S. 2897; 
Haushaltsgesetz 2009 (Haushalt 2009, Einzelplan 12, Kapitel 1202, 
Titel 684 53); 
Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Quali
fizierung und Beschäftigung in Unternehmen des GüKV mit schweren 
Nutzfahrzeugen vom 3.2.2009 (BAnz. Nr. …) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BUDOWNICTWO, TRANSPORT 
I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 85,00 (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 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 10 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bag.bund.de/cae/servlet/contentblob/11438/publicationFile/715/A_W-Richtlinie-19102009.pdf 

www.bag.bund.de-Förderprogramme-Aus- und Weiterbildung-s.Rechtsvorschriften 

Numer środka pomocy państwa X 334/09 

Państwo członkowskie Włochy

PL C 127/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

http://www.bag-bund.de
http://www.bag.bund.de/cae/servlet/contentblob/11438/publicationFile/715/A_W-Richtlinie-19102009.pdf
http://www.bag.bund.de


Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI, 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy POR 2007-2013 Asse I «Innovazione e Competitività» linea di attività 
1.2.3 «Innovazione» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 22/12/2008 PUBBLI
CATA SUL BURL n. 3 del 21/1/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.3.2009–31.12.2013 

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) Pożyczka, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – 6,34 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 % — 

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

20,00 % — 

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

50,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2287_$2_8_32_2287_$Fondi_europei$2_ 
8_32_2287_-1$azione1_2_3.htm$ 

http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-123. 
html 

Numer środka pomocy państwa X 335/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI, 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy POR 2007-2013 Asse I «Innovazione e competitività» linea di attività 
1.2.2 «Ricerca industriale e sviluppo sperimentale» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 22/12/2008 pubbli
cata sul BURL n. 3 del 21/1/2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.3.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -FESR – 6,34 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)) 50,00 % 10 % 

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

25,00 % 10 % 

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

60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2286_$2_8_32_2286_$Fondi_europei$2_ 
8_32_2286_-1$azione1_2_2.htm$ 

http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-122. 
html

PL C 127/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

http://www.regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2286_$2_8_32_2286_$Fondi_europei$2_8_32_2286_-1$azione1_2_2.htm$
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2286_$2_8_32_2286_$Fondi_europei$2_8_32_2286_-1$azione1_2_2.htm$
http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-122.html
http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-122.html

