
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 188/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy: XS 70/03

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Obszary Celu 2, Zjednoczone Królestwo

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Wsparcie MŚP w zakresie organi-
zacji targów, Cel 2, 2000-2006

Podstawa prawna: Industrial Development Act 1982,
Sections 7 & 11.

Section 2 of the Local Government Act 2000.

Planowane roczne wydatki w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmioto-
wi: Roczne wydatki w ramach środków Celu 2:

2003: 33,34 mln EUR

2004: 33,03 mln EUR

2005: 21,59 mln EUR

2006: 20,34 mln EUR

RAZEM: 108,30 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów wsparcia
pierwszych targów i wystaw z różnych publicznych źródeł
finansowania. Żadne indywidualne MŚP nie otrzyma więcej niż
15 mln EUR środków pomocowych.

Data realizacji: 29 maja 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Pomoc nie będzie udzielana po 30 czerwca
2007 r.

Cel pomocy: Umożliwienie MŚP spełniającym warunki okreś-
lone w załączniku 1 wyłączenia grupowego i znajdującym się
w regionie Celu 2 udziału po raz pierwszy w targach i wysta-
wach w celu poprawienia ich potencjału rynkowego.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory z wyjątkiem
sektorów wrażliwych: wydobycie węgla, produkcja stali,
budownictwo okrętowe, produkcja włókien syntetycznych,
przemysł motoryzacyjny i kluczowi dostawcy, usługi transpor-
towe i finansowe.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Organy administracyjne:

Government Office for the East Of England

Government Office for the East Midlands

Government Office for London

Government Office for the North East

Government Office for the North West [Liverpool]

Government Office for the North West [Manchester]

Government Office for the South East

Government Office for the South West

Government Office for the West Midlands

Government Office for Yorkshire and Humberside

Welsh Assembly Government

Scottish Executive

Government of Gibraltar [Department of Trade, Industry and
Telecommunications]

Adres do korespondencji:

Department of Trade and Industry
Regional European Funds Directorate
3rd Floor, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET

Numer pomocy: XS 133/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Toskania

Nazwa programu pomocy: Automatyczne zachęty podat-
kowe mające na celu wsparcie bazy produkcyjnej.

Podstawa prawna:
— Art. 1 legge 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge 266/97

— Decreto legislativo 112/98, art. 19

— Decreto legislativo 123/98

— Decreto Giunta regionale n. 6108/03

Roczne wydatki planowane w ramach progra-
mu: 20 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy
dla jednego podmiotu wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto
(EDB) nie może przekroczyć 15 % całkowitego kosztu inwes-
tycji w przypadku małych przedsiębiorstw i 7,5 % w przypadku
średnich przedsiębiorstw.

Jeżeli obszary objęte programem pomocy kwalifikują się do
wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, wówczas
maksymalna intensywność pomocy wynosi 18 % EDB dla
małych przedsiębiorstw i 14 % EDB dla średnich przedsię-
biorstw.
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Data realizacji: Listopad 2003 r. — termin otrzymania
arkusza informacyjnego przez Komisję.

Czas trwania programu pomocy: Lata 2003 — 2006.

Cel pomocy: Promowanie, poprzez zachęty podatkowe,
tworzenia nowych zakładów oraz modernizacji, restruktury-
zacji, przekształcenia, ponownego uruchomienia oraz przenie-
sienia zakładów produkcyjnych.

Sektor(-y) gospodarki:

Kody ISTAT 1991:

Sekcja C — „Sektor wydobycia węgla”

Sekcja D — „Wszystkie sektory związane z produkcją”

Sekcja F — „Budownictwo”

Dział K 72 — „Usługi informatyczne i działalność powiązana”

Dział K 74 — „Inne działalność zawodowa lub gospodarcza”

Dział I 63 — „Dodatkowe lub pomocnicze usługi transpor-
towe”

Pomoc nie obejmuje podmiotów z sektora produkcji, przetwór-
stwa i wprowadzania do obrotu produktów określonych w
załączniku I do Traktatu WE oraz podmiotów z sektora
budownictwa okrętowego.

Podmioty korzystające z pomocy muszą mieć dobrą sytuację
finansową i majątkową.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Toscana, via di Novoli 26, I-50127 Firenze

Inne informacje: Program pomocy nie obejmuje działalności
związanej z eksportem, a zatem nie jest bezpośrednio uzależ-
niony od wielkości eksportu, utworzenia sieci dystrybucji lub
zarządzania nią, ani nie zależy od innych bieżących kosztów
związanych z działalnością eksportową, jak również nie jest
uwarunkowany preferencyjnym traktowaniem produktów
krajowych w stosunku do produktów pochodzących z importu.

Do pomocy kwalifikują się wyłącznie wydatki poniesione od
daty złożenia wniosku o pomoc.

Usługi doradcze objęte pomocą nie mogą mieć charakteru
ciągłego ani okresowego ani być związane z normalnym
tokiem działalności gospodarczej.

Numer pomocy: XS 138/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Piemont

Nazwa programu pomocy: Zachęty podatkowe mające na
celu wsparcie bazy produkcyjnej.

Podstawa prawna: Legge n. 341/95 e s.m. di cui alla legge n.
266/97; decreto legislativo n. 112/98, art. 19; decreto legisla-
tivo n. 123/98; regolamento CE n. 70 del 12.1.2001; delibera
di Giunta regionale n. 109 — 10275 dell'1.8.2003

Roczne wydatki planowane w ramach programu:
2003 r.: 34 500 000,00 EUR

2004 r.: 45 000 000,00 EUR

2005 r.: 45 000 000,00 EUR

2006 r.: 45 000 000,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: W przypadku inwes-
tycji w majątek trwały oraz wartości niematerialne, jak również
w przypadku usług doradczych przewidywana jest intensyw-
ność pomocy nieprzekraczająca 8 % ekwiwalentu dotacji netto
(EDN) + 10 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych
przedsiębiorstw i 8 % EDN + 6 % EDB dla średnich przedsię-
biorstw, których zakłady produkcyjne są zlokalizowane w
regionach kraju podlegających przepisom art. 87 ust. 3 lit. c);
w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, których
zakłady produkcyjne są zlokalizowane w innych regionach,
maksymalna intensywność pomocy wyniesie odpowiednio
15 % EDB i 7,5 % EDB.

W żadnym wypadku nie będzie przyznawana duża indywi-
dualna pomoc w formie dotacji w rozumieniu art. 6 rozporzą-
dzenia WE nr 70 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Data realizacji: 27.10.2003 (żadna pomoc nie zostanie przy-
znana przed przekazaniem Komisji niniejszego arkusza infor-
macyjnego).

Czas trwania programu pomocy: 31.12.2006

Cel pomocy: Celem pomocy jest ułatwienie (poprzez zachęty
podatkowe) zakupu pozycji majątku trwałego i wartości niema-
terialnych na potrzeby projektów związanych z tworzeniem
nowych zakładów, oraz z rozbudową, modernizacją, restruktu-
ryzacją, przekształceniem, ponownym uruchomieniem oraz
przeniesieniem zakładów produkcyjnych w regionie.

Sektor(-y) gospodarki: MŚP posiadające w regionie zakłady
produkcyjne prowadzące działalność:

— w przemyśle wydobywczym i produkcyjnym oraz w
sektorze wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
gazu i wody, jak również w sektorze budownictwa, które są
określone w sekcji C, D, E, F „klasyfikacji działalności
gospodarczej ISTAT 1991”. Sekcje kwalifikujące się do
pomocy na mocy punktu DA to: 15.52; 15.81.1; 15.81.2;
15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1; 15.89.2; 15.96; 15.98;
15.99.

Do otrzymania pomocy kwalifikują się również podmioty
działające:

— w sektorze telekomunikacji,

— w sektorze usług, które mogą przyczynić się do rozwoju
wyżej wymienionej działalności produkcyjnej.

Program pomocy podlega wyłączeniom i ograniczeniom okreś-
lonym przez przepisy wspólnotowe w odniesieniu do
hutnictwa stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycz-
nych, przemysłu motoryzacyjnego i usług transportowych.
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Piemonte
Direzione Industria
Via Pisano n. 6, I-10152 Torino

Inne informacje: Program pomocy nie obejmuje działalności
związanej z wywozem, a zatem nie jest bezpośrednio związany
z wielkością wywozu, z tworzeniem sieci dystrybucji lub
zarządzaniem nią ani z innymi bieżącymi kosztami związa-
nymi z działalnością wywozową, ani też nie jest uwarunko-
wany preferencyjnym traktowaniem produktów krajowych w
stosunku do produktów pochodzących z przywozu.

Program pomocy nie obejmuje podmiotów działających w
sektorze produkcji, wprowadzania do obrotu i przetwarzania
produktów rolnych określonych w art. 1 Traktatu.

Do pomocy kwalifikują się wyłącznie wydatki poniesione od
daty złożenia wniosku o pomoc.

Usługi doradcze objęte pomocą nie mogą mieć charakteru
ciągłego ani regularnego, nie mogą też być związane z normal-
nymi kosztami operacyjnymi działalności gospodarczej.
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