
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 224/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.33181 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 612-40306/0027 

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

Organ przyznający pomoc Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz (BMELV) 
11055 Berlin 
http://www.bmelv.de 

Nazwa środka pomocy Bund: Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der 
deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der deuts
chen Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Bundeshaushaltsordnung, Fundstelle: http://bundesrecht.juris.de/bho/ 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung, 
Fundstelle: http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/ 
bsvwvbund_14032001_II.htm 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Prolongation X 353/2010 

Czas trwania pomocy 20.9.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbio
rach, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja 
maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,00 (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 % 

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

50 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 50 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agrarexportfoerderung.de/de/exportfoerderprogramm/
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Numer środka pomocy państwa SA.33185 (11/X) 

Państwo członkowskie Belgia 

Numer referencyjny państwa członkowskiego BELGIUM 

Nazwa regionu (NUTS) REGION WALLONNE 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc SOWALFIN 
avenue Maurice Destenay,13 
4000 LIEGE 
http;\www.sowalfin.be 

Nazwa środka pomocy Aide au Management des spinn-off,start up et jeunes entreprises inno
vantes 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société Wallonne de 
financement et de garantie des pmes en abrégé ″SOWALFIN ″ (Moniteur 
Belge du 13 aout 2002, p34853 et arreté du Gouvernement Wallon du 
3 juin 2010 (non publié) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 28.3.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,20 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Kredyt preferencyjny 

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

200 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sowalfin.be 

Numer środka pomocy państwa SA.33205 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
LAVORO E SPORT 
Via Fieschi, 15 – 16121 Genova 
tel 01054851 
www.regione.liguria.it
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Nazwa środka pomocy Regime quadro relativo agli aiuti alla formazione non soggetti a notifica 
destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Liguria 
a valere sui finanziamenti previsti dalla legge n. 236 del 19 luglio 
1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” e dalla legge n. 
53 del 08 marzo 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità 
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 
coordinamento dei tempi delle città”. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— deliberazione della Giunta Regionale n. 552 del 20 maggio 2011 
— la legge 19 luglio 1993 n.236 e in particolare l’articolo 9; 
— la legge 8 marzo 2000 n.53 e in particolare l’articolo 6 comma 4; 
— la legge 24 giugno 1997 n.196 e in particolare l’articolo 17; 
— la legge 28 gennaio 2009 n.2; 
— la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 20.5.2011–30.6.2014 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 2,88 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia,Pozostałe Podać – E''previsto anche l''aiuto indi
retto sottoforma di servizi formativi gratuiti, nel caso in cui il paga
mento venga effettuato all’organismo di formazione che eroga l’attività 
formativa a favore dell’impresa. 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it 

Numer środka pomocy państwa SA.33209 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) TRENTO 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento 
Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento 
via Guardini 75, 38122 TRENTO – ITALIA 
http://www.agenzialavoro.tn.it 

Nazwa środka pomocy Iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento 
e specializzazione
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Determinazione della dirigente generale dell’Agenzia del lavoro della 
Provincia autonoma di Trento n. 563 di data 8 giugno 2011 (B.U. 
Regione Trentino Alto adige n. 23 – parte IV – numero straordinario 
del 14.6.2011) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 17.6.2011–31.10.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Programma operativo della Provincia autonoma di Trento – obiettivo 2 
Fondo sociale europeo 2007-2013 approvato dalla Commissione 
europea con decisione C(2007)5770 di data 21 novembre 2007 – 
EUR 1,54 (w mln) 

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.agenzialavoro.tn.it/fse/index_html 

Numer środka pomocy państwa SA.33211 (11/X) 

Państwo członkowskie Grecja 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) ELLADA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, General 
Secretariat for RT 
14-18 Mesogeion Av., 115 27 Athens, Greece 
http://www.gsrt.gr 

Nazwa środka pomocy Cooperation 2011 – Partnerships of Production and Research Institu
tions in sectors of Focused Research and Technology 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Law 1514/1985, 
Law 1783/1987, 
Law 3614/07 and all its amendments (L.3752/ 2009, L.3840/2010), 
PD 274/2000 and all its amendments (PD 103/2003, article 34 L. 
3259/2004 and article 18 L. 3777/2009), 
Ministerial Decision 14053/EYS1749/2008 and all its amendments, 
Law 2362/1995 and all its amendments (L.3871/2010), 
Law 2472/1997
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.5.2011–31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 14,85 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

European Regional Development Fund (ERDF) – EUR 56,17 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % 0 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

75 % — 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

100 % — 

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

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 80 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6904 
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