
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 352/04) 

Numer pomocy SA.30394 (X 83/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Assessorato delle Attività produttive. Dipartimento delle Attività 
Produttive 
via degli Emiri n. 45 
90145 Palermo 
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/ 

Nazwa środka pomocy Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane, con procedura 
a graduatoria, di cui al PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3, 
linee d'intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 7 della L.R. n. 9 del 6.8.2009 pubblicata nella GURS n. 38 del 
14.8.2009. Decreto dell'Assessore alla Cooperazione n. 2980 del 
10.11.2009 che approva le direttive per la concessione delle agevola
zioni del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee d'inter
vento 5.1.3.1 e 5.1.3.5. Decreto del Dirigente Generale della Coopera
zione n. 3453 del 28.12.2009 pubblicato nella GURS S.O. n. 61 del 
31.12.2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 31.12.2009-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee d'inter
vento 5.1.3.1 e 5.1.3.5 - EUR 8,00 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

50 % — 

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 %
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Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45 % 20 % 

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) 25 % 20 % 

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

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 % — 

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

100 % — 

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących 
poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 20 % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/artigianato/ 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

Numer pomocy SA.31018 (X 244/10) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tlf. 902 300 903 / 981 541 147. Fax: 981 558 844 
www.igape.es 

Nazwa środka pomocy Ayudas del Igape para proyectos de inversión empresarial superior 
a 500 000 EUR (IG100). 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución de 19 de noviembre de 2009 (DOG n o 231, de 25 de 
noviembre), por la que se modifican las bases reguladoras de los incen
tivos económicos para la aprobación de apoyos específicos a la 
provincia de Lugo. 
Resolución de 19 de noviembre de 2009 (DOG n o 231, de 25 de 
noviembre), por la que se modifican las bases reguladoras de los incen
tivos económicos para la aprobación de apoyos específicos a la 
provincia de Ourense. 
Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero),
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy X 546/2009 

Czas trwania pomocy 19.3.2008-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMY
SŁOWE, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, Hotele 
i podobne obiekty zakwaterowania, Zakwaterowanie pozostałe, DZIA 
ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 17,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Feder 2007-2013 - EUR 31,36 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 30 % 20 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do 
przyszłych norm wspólnotowych (art. 20) 

50 % — 

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

30 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

30 % 20 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 30 % 20 % 

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a)) 30 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 30 % 20 % 

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

30 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

30 % — 

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

30 % — 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsię
biorstw (art. 35) 

30 EUR — 

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

30 EUR — 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/37B16?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/37B1A?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument
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Numer pomocy SA.31126 (X 270/10) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NIEDERSACHSEN 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank 
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover 
www.nbank.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem Programm 
„Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen“ 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m. 
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungsveror
dnung) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.6.2010-31.12.2015 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 12,91 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

CCI-Code OP Ziel Konvergenz: 
2007DE051PO003 
CCI-Code OP Ziel RWB: 
2007DE052PO007 - EUR 7,14 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.intra.nds-voris.de/ 

Numer pomocy SA.31828 (X 411/10) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, SOUTH EAST, 
SOUTH WEST 
Obszary nieobjęte pomocą
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Organ przyznający pomoc Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House, 17 Smith Square, London S1P 3JR 
www.defra.gov.uk 

Nazwa środka pomocy Rural Development Programme for England - measure code 312 
(support for the creation and development of micro-enterprises with 
a view to promoting entrepreneurship and developing the economic 
fabric) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Section 2(2) of the uropean Communities Act 1972 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.10.2010-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA
CYJNYCH 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje GBP 0,00 (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) - GBP 2,50 (w mln) 

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 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.defra.gov.uk/rural/documents/rdpe/progdoc/chapter5.pdf 

Numer pomocy SA.31926 (X 428/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Piemonte 
Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione Profes
sionale e Lavoro Settore Politiche per l'occupazione e per la Promo
zione dello Sviluppo Locale - Via Magenta 12 - cap 10128 TORINO 
http://www.regione.piemonte.it/oltrelacrisi/ 

Nazwa środka pomocy Bando in attuazione del Piano straordinario per l’occupazione, Misura 
I.1 - Incentivi all’occupazione di giovani e adulti - Linea A – «Assun
zioni»
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Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 
Deliberazione di Giunta Regionale del 29 giugno 2010, n. 2-230 
Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 42-524 
Determinazione n. 629 del 4.11.2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 9.12.2010-30.6.2012 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (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 w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.piemonte.it/industria/pianoStraOccup.htm

PL 2.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 352/23

http://www.regione.piemonte.it/industria/pianoStraOccup.htm

