
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 352/11) 

Numer środka pomocy państwa SA. 31834 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Gorizia 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi 10 
34170 Gorizia GO 
ITALIA 

http://www.go.camcom.gov.it/ 

Nazwa środka pomocy «Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge 700 del 1975» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Delibere n. 22/F.G. dd. 10.3.2010, n. 72/F.G. dd. 24.5.2010 e n. 
143/FG dd. 16.9.2010, di modifica ed integrazione delle norme di 
attuazione della L. 700/1975 approvate con delibera n. 4/FG dd. 
20.1.2009 

— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 
del Fondo Gorizia» 

— Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, 
comma 76 

— Legge 27 dicembre 1975, n. 700 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 368/09 

Czas trwania pomocy 1.10.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Zbieranie odpadów, Uprawa roślin wieloletnich, Uprawy rolne inne niż 
wieloletnie, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Naprawa metalowych 
wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, Działalność agencji reklamo
wych, Działalność agentów i pośredników turystycznych, Działalność 
fotograficzna, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 
i podobna działalność, Działalność związana z pakowaniem, Uprawy 
rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 
Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli, Chów i hodowla zwierząt, Rozmnażanie roślin, Działal
ność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 
w wodach śródlądowych, Sprzątanie obiektów, Pozostała działalność 
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, Naprawa komputerów 
i artykułów użytku osobistego i domowego, Pranie i czyszczenie 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, Działalność związana z oprogramowaniem, doradz
twem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność 
w zakresie specjalistycznego projektowania, Badania i analizy tech
niczne, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 
zieleni
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Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8,00 EUR (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia, Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji 
na temat formy zabezpieczenia), Dotacja na spłatę odsetek 

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 w formie kapitału podwyższonego 
ryzyka (art. 28–29) 

1 500 000 EUR — 

Program pomocy 15 EUR 20 % 

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

20 EUR — 

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

25 EUR — 

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

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

20 EUR 20 % 

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) 

35 EUR 20 % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 EUR 20 % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 EUR — 

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

45 EUR 20 % 

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

50 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf
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