
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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) 

(2012/C 115/02) 

Numer środka pomocy państwa SA.34499 (12/X) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

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

Organ przyznający pomoc Bundesamt für Wirtschaft 
Postfach 5160, D-65726 Eschborn 
www.bafa.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinien zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel vom 
17.1.2012 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

elektronischer Bundesanzeiger vom 20.1.2012: eBAnz AT10 2012 B1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification X 662/2009 

Czas trwania pomocy 17.1.2012-31.12.2016 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 20,00 (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 inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.mini-kwk.de 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/richtlinie_mini_kwk_bf.pdf
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Numer środka pomocy państwa SA.34508 (12/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 
38121 – TRENTO – ITALIA 
http://www.agenzialavoro.tn.it 

Nazwa środka pomocy FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI E LAVORATORI 
A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE (interventi 3.7 — 3.8 — 3.9 — 
3.11 — 3.13 del Documento degli interventi di politica del lavoro 
2011/2013) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione Agenzia del lavoro del 2 febbraio 2012, n. 1 — Appro
vazione disposizioni attuative degli interventi 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13 
(formazione per disoccupati, inoccupati e lavoratori a rischio di disoc
cupazione) del Documento degli interventi di politica del lavoro 
2011/2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.2.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,38 (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 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/lex/2011-2013/II_parte 

Numer środka pomocy państwa SA.34509 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego —
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Nazwa regionu (NUTS) PIEMONTE 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO 
E SPORT – DIREZIONE CULTURA – SETTORE SPETTACOLO 
VIA BERTOLA 34 10121 TORINO 
http://www.regione.piemonte.it/sez_tem/cult_spett/cult_spett.htm 

Nazwa środka pomocy Disposizioni in merito agli interventi a sostegno della produzione cine
matografica della Fondazione Film Commission Torino Piemonte 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

D.G.R. n. 13 -3488 del 27 febbraio 2012 Fondazione Film Commis
sion Torino Piemonte. Disposizioni in merito agli interventi a sostegno 
della produzione cinematografica. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.3.2012-31.12.2014 

Sektor(-y) gospodarki Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/cinema/produzione.html 

Numer środka pomocy państwa SA.34510 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 
00185 Roma Italia 
http://www.fondartigianato.it/
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Nazwa środka pomocy Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell'am
bito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in 
crisi — Riapertura dei termini 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 Dicembre 2000) 

— Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n o 289 (G.U. n. 305 del 
31 Dicembre 2002) 

— Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n o 311 (G.U. n. 
306 del 31 Dicembre 2004) 

— Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n o 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n o 80 (G.U. n. 111 del 
14 Maggio 2005) 

— Delibera CDA del Fondo del 15 febbraio 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy SA.32235 

Czas trwania pomocy 1.3.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP, duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 1,00 (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 % 

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

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.fondartigianato.it/documenti/II%20Inserzione%20GU%20Proroga%20Crisi.pdf 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009B.html 

Numer środka pomocy państwa SA.34511 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LIGURIA 
Obszary mieszane
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Organ przyznający pomoc REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finan
ziaria» — fondo prestiti partecipativi 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1664 del 29.12.2011 pubbli
cata sul BURL n. 5 del 1.2.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 2.3.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Kredyt preferencyjny 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Europeo di Sviluppo Economico – FESR – EUR 3,17 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

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

20 % — 

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

50 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/ 
asse-124-fondo-prestiti-partecipativi.html
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