
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) 

(2011/C 110/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.32303 (11/X) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика“ 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

Nazwa środka pomocy Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко 
крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на 
нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българ 
ската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.02 „Създ 
аване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 13.1.2011–23.11.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– 8,31 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 50 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_102.html
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Numer środka pomocy państwa SA.32477 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Calabria 
Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Calabria 
Dipartimento 5 – Attività Produttive 
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa 
88100- Catanzaro 
www.regione.calabria.it 

Nazwa środka pomocy Pacchetti Integrati Agevolati (P.I.A.) 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale dell'11/5/2007, n o 9 art. 24 
Deliberazione GR del 19 marzo 2008, n 220 
Decreto del Dirigente del Settore n o 17198 del 30/11/2010 
Bando P.I.A. 2010 
Delibera GR n o 65 del 28/1/2010 
Parere DG 
Parere QSN Autorità di Gestiione 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR Calabria FESR 2007/2013 
CCI n. 2007 IT 161 Po 008 
Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7/12/2007 – 
42,00 (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 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 10 %
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Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.calabria.it/sviluppo 

Numer środka pomocy państwa SA.32563 (11/X) 

Państwo członkowskie Szwecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego Stöd till insatser på livsmedelsområdet 

Nazwa regionu (NUTS) Sverige 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Statens Jordbruksverk 
Statens jordbruksverk, S-551 82 JÖNKÖPING, Sverige 
www.jordbruksverket.se 

Nazwa środka pomocy Stöd till insatser på livsmedelsområdet 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

SFS 2011:93 
11. 12 och 15 §§ förordningen (2011:93) om stöd till insatser på 
livsmedelsområdet 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.3.2011–31.12.2016 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Sprzedaż 
hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, Sprzedaż hurtowa 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Sprzedaż detaliczna 
prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach, Sprzedaż detaliczna prowadzona na 
straganach i targowiskach, Działalność usługowa związana 
z wyżywieniem 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe Podać – Subsidized services 

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 ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 %
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Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24% 
7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET= 
2011%3A93%24 

Numer środka pomocy państwa SA.32584 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 052 

Nazwa regionu (NUTS) Abruzzo 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIAL 
VIA RAFFAELLO 137 – 65124 PESCARA 
WWW.REGIONE.ABRUZZO.IT 

Nazwa środka pomocy PROGETTO SPECIALE ASSE 1 – ADATTABILITÀ 
«Formazione continua per imprese medie e grandi» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Base Giuridica Regionale: Determinazione Dirigenziale n. DL14/118 del 
18/9/2009 
«P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Piano Operativo 2007-2008 (DGR 
23-10-2008, nr. 988)» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.10.2009–31.12.2010 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

— 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

DECISIONE COMMISSIONE 
08-XI-2007 
CCI 2007IT052PO001 
- 0,60 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/bollettinoaccess.aspx?id=32201&tipo=Ordinari&titolo=n%b0+52+del+ 
09%2f10%2f2009
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