
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

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(2005/C 188/10)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 64/04

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na przygotowanie umów dotyczących zarządzania i dziedziczenia
spółek rodzinnych („Protokołów Rodzinnych”)

Podstawa prawna Resolución de 1 de junio de 2004 del presidente de la Agencia de desarrollo
económico de La Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la elaboracion de protocolos familiares de las
empresas, y su convocatoria para el año 2004. (B.O.R de 6 de julio de 2004)

Planowane roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

33 000,00 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 realizacji Od 6.7.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006, najpóźniej do 30.6.2007

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:
Agencia de desarrollo economico de La Rioja

Adres:
C/. Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr pomocy XS 145/03

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

WRAP (MŚP) Program wsparcia kapitałowego
WRAP (MŚP) Program gwarancji leasingowych

Podstawa prawna Section 153 Environmental Protection Act 1990 oraz Financial Assistance for
Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (SI 2000:2211)

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

Program pomocy Ogólna kwota
roczna

2002 765 000 GBP

2003 1 300 000 GBP

2004 5 700 000 GBP

2005 4 200 000 GBP
OGÓŁEM 11 965 000 GBP

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Ogólna kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5
rozporządzenia

Tak

Data realizacji 31.3.2003

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 marca 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się
do pomocy dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkret-
nych sektorów

Recykling

— 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:
Waste & Resources Action Programme
Liz Goodwin

Adres:
The Old Academy, 21 Horse Fair, Banbury
Oxon OX16 0AH
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie
pomocy lub wymaga uprzedniego
powiadomienia Komisji o przy-
znaniu pomocy,
a) jeśli całkowite koszty kwalifi-

kujące się do objęcia pomocą
wynoszą co najmniej 25 mln
EUR oraz

— intensywność pomocy
brutto wynosi co najmniej
50 %,

— na obszarach, które kwali-
fikują się do pomocy regio-
nalnej, intensywność
pomocy netto wynosi co
najmniej 50 %; lub

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

Tak
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