
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) 

(2011/C 118/03) 

Numer środka pomocy państwa SA.32667 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 

www.ader.es 

Nazwa środka pomocy Programa estratégico de comercio exterior (PYMES) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden n o 2/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Econó
mico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exte
rior, en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial de La 
Rioja número 22, de 16.2.2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 297/2009 

Czas trwania pomocy 17.2.2011–31.12.2013 

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 

FEDER – 1,03 (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=27-314123 

Numer środka pomocy państwa SA.32676 (11/X) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) WALES 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte 
pomocą 

Organ przyznający pomoc Coleg Llandrillo Cymru 
External Funding Unit 
Coleg Llandrillo Cymru 
Rhos 
Llandudno Road 
Rhos-on-Sea 
LL28 4HZ 

http://www.llandrillo.ac.uk/about/dyfodol-scheme.aspx 

Nazwa środka pomocy Y Dyfodol – The Future 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Further and Higher Education Act 1992 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.2.2011–31.3.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 0,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe Podać – Subsidised training 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Social Funding (ESF) – 4,60 (w mln)

PL C 118/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.4.2011

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=27-314123
http://www.llandrillo.ac.uk/about/dyfodol-scheme.aspx
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1


Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.llandrillo.ac.uk/pdf/dyfodol-scheme.pdf 

http://www.llandrillo.ac.uk/about/dyfodol-scheme.aspx 

go to bottom of the page and click here 

Numer środka pomocy państwa SA.32685 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER 
L'IMPEGO 
VIA IMPERATORE FEDERICO 52 – 90100 PALERMO ITALIA 
www.regione.sicilia.it/famiglia 

Nazwa środka pomocy Aiuti all’occupazione per l’assunzione a tempo indeterminato di lavo
ratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili. ex Titolo VI L.r. 
9/2009 e CAPO II L.r. 11/2010 – In esenzione ex Reg. UE 800/2008 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

legge regionale 6 agosot 2009 n. 9 – titolo VI 
legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 – capo II 
Decreto Drigente Generale n. 932 del 1.12.2010 
Avviso pubblico n. 1/2011 approvato con DDG n. 25 del 21 gennaio 
2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.2.2011–31.12.2012 

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 —
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W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

PO FSE SICILIA – 2007 2013 ASSE 2 – OBIETTIVO 
D OCCUPABILITA’ – ADOTTATO CON DECISIONE n. C/2007/6722 
DEL 18 DICEMBRE 2007 – 160,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/5944277.PDF
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