
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 221/10) 

Numer środka pomocy państwa SA.34353 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego IT 

Nazwa regionu (NUTS) — 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Provincia autonoma di Trento 
APIAE, via Solteri, Trento 
www.apiae.provincia.tn.it 

Nazwa środka pomocy Nuovi criteri e modalità per l'applicazione degli articolo 5, 19 e 19 bis 
della legge provinciale n. 6/1999. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification N 42/2000 

Czas trwania pomocy 2.1.2012-31.12.2022 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 30,00 (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 tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

0 EUR — 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 65 % 15 % 

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

40 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.apiae.provincia.tn.it/avvisi
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Numer środka pomocy państwa SA.34427 (12/X) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Latvia 

Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Organ przyznający pomoc LR Ekonomikas ministrija 
Brīvības 55, Rīga, LV-1519, Latvija 
http://www.em.gov.lv 

Nazwa środka pomocy Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide par veiktajiem sākotnējiem ilgter
miņa ieguldījumiem 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

9.2.1995. likuma “Par uzņēmumu ieņākuma nodokli” 1.panta 
divdesmit septītā un divdesmit astotā daļa, 17.2.pants, Pārejas notei
kumu 98.un 99.punkti, 4.pielikums; Ministru kabineta 24.1.2012. 
noteikumi Nr.78 “Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un 
īstenošanas kārtība” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy Modification SA.33016 

Czas trwania pomocy 4.2.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja napojów, Produkcja 
wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja podstawo
wych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucz
nych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja 
pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, Produkcja farb, 
lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 
wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja pozostałych 
wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceu
tycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja metali, 
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, Produkcja zbiorni
ków, cystern i pojemników metalowych, Produkcja wytwornic pary, 
z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, Kucie, 
prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna 
elementów metalowych, Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, 
narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, Produkcja 
pozostałych gotowych wyrobów metalowych, Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycz
nych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, Produkcja lokomotyw 
kolejowych oraz taboru szynowego, Produkcja statków powietrznych, 
statków kosmicznych i podobnych maszyn, Produkcja wojskowych 
pojazdów bojowych 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

LVL 6,38 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inny rodzaj ulgi podatkowej 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Program pomocy 25 % 0 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=243614&from=off 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094 

Numer środka pomocy państwa SA.34505 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA 

Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Regione Autonoma della Sardegna 
Viale Trento, 69 – Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

Nazwa środka pomocy «Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attra
verso l''acquisizione di capacità e conoscenza» 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 16.2.2012-31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Przeładunek towarów, Działalność związana z oprogramowaniem, 
doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działal
ność usługowa w zakresie informacji, Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, Działal
ność w zakresie specjalistycznego projektowania, PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,21 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR SARDEGNA 2007- 2013 – ASSE VI – COMPETITIVITA – 
LINEE DI ATTIVITA 6.2.2.I) E 6.2.3.A) – EUR 4,08 (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

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

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

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) 

200 EUR — 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu (art. 37) 

50 EUR — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=28789 

Numer środka pomocy państwa SA.34512 (12/X) 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) LOMBARDIA 

Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Via Luigi Einaudi n. 23 – 25121 BRESCIA ITALIA 
www.bs.camcom.it 

Nazwa środka pomocy Bando di concorso per l''erogazione di contributi alle imprese bresciane 
dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo 
e servizi per la partecipazione al Master in Economia e Gestione 
delle PMI organizzato dalla Società Consortile Università & Impresa 
di Brescia — Convenzione anno 2012/2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 

Deliberazione camerale n. 9 del 9.2.2012 

Determinazione dirigenziale n. 44/PRO del 1.3.2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 15.10.2012-31.12.2013 

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

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 0,05 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

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

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bs.camcom.it 

Homepage >> Patrocini e contributi >> Bandi camerali >> Settore Artigianato 

Homepage >> Patrocini e contributi >> Bandi camerali >> Settore Servizi 

Homepage >> Patrocini e contributi >> Bandi camerali >> Settore Turismo
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	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 221/10)

