
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 352/06) 

Numer środka pomocy państwa SA.31544 (X 364/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna, Ass.degli Affari generali, personale 
e riforma della Regione 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Affari generali, 
personale e riforma della Regione Dir. gen. degli Affari generali 
e riforma della Regione Via XXIX Novembre 1847 n. 23 Cagliari (Italia) 
tel (070)6066100 fax (070) 60661 
http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy Programma Ricerca e Tecnologie applicate alla medicina 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di 
Società dell'Informazione, stipulato in data 13 aprile 2005 tra Governo 
della Repubblica Italiana e Regione Autonoma della Sardegna, Fonte di 
finanziamento: Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.6.2010-31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Działalność związana 
z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki 
i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie informacji, 
Badania naukowe i prace rozwojowe 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,47 (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 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 % 

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

25 % 20 %
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id= 
20396&va= 

Digitare il link della pagina web di Sardegna Ricerche http://www.sardegnaricerche.it/, nella sezione «Servizi» 
della toolbar di destra cliccare su «Bandi» ed al suo interno cliccare sull'oggetto Programma di R&S «Ricerca 
e tecnologie applicate alla medicina» — ICT SIAI101 «Creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie 
bio-informatiche applicate alla medicina personalizzata». 

Numer środka pomocy państwa SA.31545 (X 365/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 – VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

Nazwa środka pomocy AIUTI ALLA FORMAZIONE. PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI AD 
IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE FORESTALE, PESCA, ITTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, AGRITURISMO E TRASFORMAZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

LR 10/90 «Ordinamento del sistema della formazione professionale 
e organizzazione delle politiche regionali del lavoro». 
DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 27.7.2010-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,50 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje EUR 0,50 (w mln) 

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) 80 % — 

Program pomocy 80 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 45 % —
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Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm 

posizionarsi sul link «Settore primario» 

Numer środka pomocy państwa SA.31547 (X 366/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna Ass. degli Affari Generali, Personale 
e Riforma della Regione 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione Dir. Gen. degli Affari Generali 
e Riforma della Regione Via XXIX Novembre 1847 n. 23 Cagliari 
(Italia) Tel. 070/6066100 fax 070/60661 
http://www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy Programma di innovazione « Sviluppo di dispositivi medicali» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 1999 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 6.8.2010-31.12.2011 

Sektor(-y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy tech
niczne, Badania naukowe i prace rozwojowe, Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna, pozostała 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,30 (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 pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP (art. 33) 

50 % — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %
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Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25 % 20 % 

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

50 000 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=146527&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd= 
2&t=3 

Digitare il link della pagina web di Sardegna Ricerche http://www.sardegnaricerche.it, nella sezione Servizi 
della toolbar di destra cliccare su «Bandi» ed al suo interno cliccare sull'oggetto Programma di innovazione 
«Sviluppo di dispositivi medicali».
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