
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2005/C 158/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 2/04

Państwo Członkowskie Niemcy

Region Dolna Saksonia (miasto Bremervörde)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Dyrektywa miasta Bremervörde z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie współfinanso-
wania pomocy dla firm w ramach Celu 2 programu dla Dolnej Saksonii na lata
2000-06

Podstawa prawna § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom
22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65
der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Planowane roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,4 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data wejścia w życie 17 grudnia 2003 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do 31 grudnia 2005 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:

Stadt Bremervörde

Adres:

Rathausplatz 1
D-27432 Bremervörde

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy,

Tak

a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25
mln EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co
najmniej 50 % lub,

— na obszarach, które kwalifikują się do
pomocy regionalnej, intensywność
pomocy netto wynosi co najmniej 50 %
lub

b) jeśli całkowita kwota brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR.

Tak

Numer pomocy XS 15/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Środek 1.7, działanie b, dotacje dla MŚP na korzystanie z infrastruktury przystoso-
wanej do działalności badawczej.

Podstawa prawna Docup obiettivo 2, 2000-2006;

Dgr n. 3025 del 9 novembre 2001

Dgr n. 2633 del 8 agosto 2003 (bando)

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2 600 000,00 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust 2-6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od 15 marca 2004 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją Tak

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:

Regione Veneto

Adres:

Direzione Industria
Corso del Popolo, 14
I-30174 Mestre Venezia

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy,

a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25
mln EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co
najmniej 50 %,

— na obszarach, które kwalifikują się do
pomocy regionalnej, intensywność
pomocy netto wynosi co najmniej 50 %
lub

b) jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi
co najmniej 15 mln EUR.

Tak

Nr pomocy XS 59/04

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Pólnocno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Allendale Estates
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Podstawa prawna Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Planowane roczne wydatki w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 187 186 GBP

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od dnia 19 lipca 2004 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do dnia 30 grudnia 2005 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Nie

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

Lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Pojazdy silnikowe

Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

Lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:

Government Office for the North East European Programmes Secretariat

Adres:

Wellbar House
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4TD

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy,

a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25
mln EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co
najmniej 50 %,

— na obszarach, które kwalifikują się do
pomocy regionalnej, intensywność
pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,
lub

a) jeśli całkowita kwota brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR.

—
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