
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 127/10) 

Numer środka pomocy państwa X 336/09 

Państwo członkowskie Włochy 

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 
1.2.5 «Servizi avanzati alle imprese» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 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 10,00 (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 – 3,17 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36) 

50 000,00 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2288_$2_8_32_2288_$Fondi_europei$2_ 
8_32_2288_-1$azione1_2_5.htm$ 

http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-125. 
html
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Numer środka pomocy państwa X 366/09 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Investitionsbank des Landes Brandenburg 
Steinstraße 104-106 
D-14480 Potsdam 
www.ilb.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung der Unterneh
mensaktivitäten im In- und Ausland von kleinen und mittleren Unter
nehmen (M4) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy – 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

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 6,30 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE, OP 2007-2013 – 18,90 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.ilb.de/rd/programme/2660_2664.php 

http://www.ilb.de/rd/files/documents/M4_2009_Richtlinie.pdf 

http://www.ilb.de 

Numer środka pomocy państwa X 409/09 

Państwo członkowskie Włochy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincia di Macerata settore VI formazione scuola 
via Armaroli 44 62100 Macerata 
http:://FORMAZIONE.PROVINCIA.MC.IT 

Nazwa środka pomocy AIUTI ALLA FORMAZIONE 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ATTO DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO D.D. N. 34 DEL 
13.2.2009. 
PUBBLICATO SUL BUR MARCHE N. 20 DEL 26.2.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy – 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.2.2009–13.2.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

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 

POR FSE Marche 2007-2013 – 0,12 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 55,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 64,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://formazione.provincia.mc.it/formazione/aiuti_stato.asp?target= 

http://formazione.provincia.mc.it/BANDI.ASP?T=2&TARGET= 

Numer środka pomocy państwa X 445/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) MACERATA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Provincia di Macerata 
Corso della Repubblica 44 – Macerata 
http://provincia.mc.it 

Nazwa środka pomocy Interventi di formazione continua nel settore della sicurezza sul lavoro

PL 18.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 127/51

http:://FORMAZIONE.PROVINCIA.MC.IT
http://formazione.provincia.mc.it/formazione/aiuti_stato.asp?target=
http://formazione.provincia.mc.it/BANDI.ASP?T=2&amp;TARGET=
http://provincia.mc.it


Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ATTO DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO D.D. N. 69 DEL 
26.3.2009. 
PUBBLICATO SULL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE REP. N. 99 DEL 
3.4.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy – 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.4.2009–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,75 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FSE MARCHE 2007-2013 – 0,30 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35,00 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://formazione.provincia.mc.it/formazione/aiuti_stato.asp?target= 

http://formazione.provincia.mc.it/bandi.asp?t=2&target= 

Numer środka pomocy państwa X 449/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta- Assessorato turismo, sport 
commercio e trasporti 
Piazza Narbonne 3 
11100 AOSTA 
http://www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive 
e commerciali 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 
Deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 6 febbraio 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy – 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.2.2009–31.12.2013
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Sektor(-y) gospodarki HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, Sprzedaż samochodów osobo
wych i furgonetek, Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samo
chodowych, Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samo
chodowymi i motocyklami, Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, 
Zakwaterowanie, Zakwaterowanie pozostałe, Przygotowywanie 
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastrono
miczna działalność usługowa, Podawanie napojów, Działalność 
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, Wypożyczanie kaset wideo, 
CD, DVD itp., Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz 
organizatorów turystyki 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 11,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pożyczka, 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 

30,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/asstur/agevolazioni_2009_i.asp
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