
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 171/08) 

Numer środka pomocy państwa SA.32796 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano 
http://www.regione.lombardia.it/ 

Nazwa środka pomocy Ricerca e sviluppo nei settori dell''agricoltura, delle foreste e della pesca 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione Giunta regionale n. 1444 del 16/3/2011 «Disposizioni 
quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo, nei 
settori dell''agricoltura delle foreste e della pesca» 
Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività 
per le imprese e per il territorio della Lombardia»; 
Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.3.2011–30.6.2014 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 6,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % 20 % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34) 

100 % —
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Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 100 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ 
Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213337053885&p=1213337053885&pagename=DG_AGRWrapper 

http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di 
stato nel settore agricolo:pubblicazione dei regimi di aiuto» 

Numer środka pomocy państwa SA.32868 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía 
C/ Tabladilla, s/nC.P. 41071. Sevilla. España 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/ 
portal/portada.jsp 

Nazwa środka pomocy ANDALUCIA. Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Instrucción de 15 de octubre de 2009, modificada por la Resolución de 
24 de marzo de 2011, por la que se hace pública la aprobación de la 
modificación de la instrucción por la que se establecen las directrices, 
condiciones y criterios de asignación de subvenciones a las personas 
promotoras, así como el procedimiento al que deben atenerse los 
Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas 411, 
412 y 413 del PDR ANDALUCIA. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 890/2009 

Czas trwania pomocy 5.4.2011–31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 72,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Reglamento (CE) 1698/2005 
Decisión 2008/3843/CE 
Decisión 2010/7613/CE – EUR 42,00 (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 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 35 % 45 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 70 % 80 % 

Program pomocy 30 % 50 % 

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

35 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/ 
cap/servicio-normativas/boja/2011/instruccion_dgdsmr_subvenciones_GDR_plan_actuacion_global.pdf 

Numer środka pomocy państwa SA.32869 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Director Gerente Servicio Navarro de Empleo 
Arcadio María Larraona N o 1 
E-31008 Pamplona (Navarra) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 
Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/ 

Nazwa środka pomocy Subvenciones para la financiación del diseño de Planes de Formación 
en idiomas, según el modelo Lingua Empresa 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

RESOLUCIÓN 303E/2011, de 2 de marzo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la Convocatoria y se 
autoriza el gasto de la subvención Diseño de Planes de Formación en 
idiomas. Lingua Empresa. 
Boletín Oficial de Navarra, n o 62, de 30 de marzo de 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 30.4.2011–30.4.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,10 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

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) 60 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/62/Anuncio-20/ 

Numer środka pomocy państwa SA.32870 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta 
Piazza della Repubblica 15 
11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto allo sviluppo 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma Operativo Regionale P.O.R Valle d''Aosta FESR 2007-2013 
Deliberazione della Giunta regionale n. 2121 del 31.7.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.7.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,28 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja na spłatę odsetek 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR Valle d'Aosta – EUR 0,36 (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 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/attiprod/aiutialleimprese/aiutoallosviluppo_i.asp 

Numer środka pomocy państwa SA.32871 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Regione autonoma Valle d'Aosta 
Piazza della Repubblica 15 
11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

Nazwa środka pomocy Aiuto all''innovazione 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programma Operativo Regionale P.O.R Valle d''Aosta FESR 2007-2013 
Deliberazione della Giunta regionale n. 2121 del 31.7.2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.7.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,11 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR Valle d'Aosta 2007-2013 – EUR 0,15 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.vda.it/attiprod/aiutialleimprese/aiutoallinnovazione_i.asp
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