
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 185/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XS34/04

aństwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Program celu 2 i przejściowy East Wales

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Creating Lean Enterprises

Podstawa prawna Industrial Development Act 1982

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

119 659 GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wejścia w życie Od 1 lipca 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30 czerwca 2007 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 przyznającego
pomoc

Nazwa:
Welsh European Funding Office

Adres:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przy-
znaniu 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

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

Numer pomocy XS 122/03

Państwo Członkowskie Belgia

Region Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Premia za wzrost — program pomocy wspierający pomoc inwestycyjną dla
małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun
aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse
Gewest

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2—6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od dnia 18 listopada 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adres
Markiesstraat 1
B-1000 Bruksela

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 brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

Pomoc nr XS 123/03

Państwo Członkowskie Niemcy

Region Hamburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wytyczne w sprawie przyznania pomocy finansowej na wsparcie programu za
pośrednictwem Innovationsstiftung Hamburg

Podstawa prawna Gesetz über die Innovationsstiftung Hamburg
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Planowane roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Roczna całkowita kwota
pomocy

0,25 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2—6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data wejścia w życie 1 grudnia 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31 grudnia 2006 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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Innovationsstiftung Hamburg

Anschrift
Pickhuben 4
D-20457 Hamburg

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 brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR.

Tak
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Nr pomocy XS126/03

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Walia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Intellectual Property Wales (IPWales®)

Podstawa prawna The University of Wales, Swansea was incorporated by Royal Charter in 1920.
(Under the Charter the University of Wales, Swansea has the power to operate
This scheme.)

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

85 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 1 grudnia 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2004 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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
University of Wales, Swansea

Adres:
Singleton Park
Swansea
South Wales
SA1 8PP

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przy-
znaniu 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

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

Tak
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