
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 280/04) 

Numer środka pomocy państwa SA.32894 (11/X) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 96/2010 

Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
AVDA. NAVARRO REVERTER, 2 
46004 VALENCIA 
www.servef.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas al fomento del empleo estable. Programa de apoyo a la contra
tación de trabajadores discapacitados. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN 60/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCAN 
LAS AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE 
Y OTRAS MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PARA EL 
EJERCICIO 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.1.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SÓLO PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS DISCAPA
CITADAS F.S.E. PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 DE LA COMU
NITAT VALENCIANA – EUR 0,16 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

60 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/18/pdf/2011_252.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.32896 (11/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) DEUTSCHLAND 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte 
pomocą,Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), KfW-Banken
gruppe 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Frankfurter 
Straße 29-35 
65760 Eschborn 
KfW-Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt 
www.bafa.de; www.kfw.de 

Nazwa środka pomocy Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2011, eBAnz AT32 2011 B1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 310/2010 

Czas trwania pomocy 15.3.2011–31.12.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 500,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny,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 inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

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

20 % — 

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

20 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/43273/40727/ 

Numer środka pomocy państwa SA.32916 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) VENETO 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordina
mento è Unioncamere del Veneto 
Via delle Industrie n. 19/D, 30174 Venezia 
www.unioncameredelveneto.it 

Nazwa środka pomocy Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2011 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvdimenti delle 
Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale 
e del Centro Estero 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2011–31.12.2011 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,14 (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 udział MŚP w targach (art. 27) 0,41 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 0,1 % 0 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 1,225 % 0 % 

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

2,2 % — 

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

0,25 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.vi.camcom.it 

sezione contributi 

http://www.ve.camcom.it 

http://www.cuoa.it 

http://www.vr.camcom.it 

http://www.cpv.org
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Numer środka pomocy państwa SA.32954 (11/X) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 16204/11/08100/08000 

Nazwa regionu (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

Nazwa środka pomocy Potenciál – 3.výzva 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte
rých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 50/2010 

Czas trwania pomocy 15.4.2011–30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 2 800,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

SF-ERDF – 85 % – CZK 2 380,00 (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)) 

40 % 20 % 

Program pomocy 40 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://mpo-oppi.cz/potencial/#vyzva3 

Numer środka pomocy państwa SA.33165 (11/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SONDRIO 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Organ przyznający pomoc Comunità montana Valtellina di Sondrio 
via Nazario Sauro, 33 – 23100 Sondrio (SO) (sede della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, capofila delle Comunità montane della 
Provincia di Sondrio) 
http://cmsondrio.it/ 

Nazwa środka pomocy Servizi di consulenza per progetto di aggregazione del sistema latte 
Valltellina – Comunità Montane della Valtellina 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio n. 42 del 31.5.2011 «Concessione di aiuto per il cofinan
ziamento “Progetto di aggregazione sistema latte di Valtellina” — 
approvazione iniziativa» 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Data przyznania pomocy 31.5.2011 

Sektor(-y) gospodarki Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 

Rodzaj beneficjenta MŚP – Latterie Valtellinesi Società Cooperativa Agricolavia Nazionale n. 
14 – Postalesio (SO) 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej 
przedsiębiorstwu 

EUR 0,04 (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 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDG 
Layout&cid=1213337053885&p=1213337053885&pagen ame=DG_AGRWrapper 

http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura«, «Argomenti», 
«Aiuti di stato» 

http://cmsondrio.it/website/index.php?option=com_content&view=article&id=264%3Anotifiche-ue&catid= 
51&Itemid=211 

http://cmsondrio.it/, clicca «Area agricoltura», «Agricoltura» e «Notifiche UE»
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