
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 268/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XS 125/03

Państwo Członkowskie: Niemcy

Region: Saksonia-Anhalt

Nazwa programu pomocy: Specjalny program tworzenia
społeczeństwa informacyjnego w Saksonii-Anhalcie

Podstawa prawna:

— Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA
S. 45), insbesondere die Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO des Landes Sachsen-Anhalt;

— Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom
12.1.2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2002, S. 33)

Planowane roczne wydatki w ramach programu: Ok. 2,5
mln EUR

Intensywność pomocy:

— Dotacje inwestycyjne

Intensywność pomocy jest ograniczona do 50 % brutto
(35 % stanowi pomoc regionalna brutto plus 15 % dodatku
brutto dla MŚP)

— Pomoc w formie doradztwa

na wydatki związane z usługami doradców zewnętrznych
udzielone istniejącym lub nowo zakładanym PŚP oraz
wydatki związane z oceną wykonalności. Intensywność
pomocy jest ograniczona do 50 % kosztów kwalifikowa-
nych brutto

Data realizacji: Od 1 stycznia 2003 r.

Czas trwania programu: Do 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy:

— Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie
rozwoju, użycia i zastosowania cyfrowych technologii
komunikacyjno-komunikacyjnych i multimedialnych

— Poprawa warunków konkurencji dla MŚP

— Wsparcie rozwoju regionalnych sieci przedsiębiorstw w
sektorach opartych na zaawansowanej technologii

— Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu

— Pomoc we wprowadzaniu równych szans dla kobiet,
mężczyzn i grup o utrudnionym dostępie do szkoleń i
zatrudnienia

Sektory gospodarki:
Wszystkie sektory gospodarki. Wszystkie usługi

Uwagi: Wyklucza się następujące dziedziny:

— Działalność związana z produkcją, przetwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obiegu towarów wymienionych w
załączniku 1 do Traktatu WE

— Pomoc na działalność związaną z wywozem

— Pomoc, która sprzyja stosowaniu produktów krajowych na
niekorzyść towarów pochodzących z przywozu

— Pomoc na rzecz hutnictwa stali, sektora włókien syntetycz-
nych, przemysłu motoryzacyjnego i stoczniowego

Ponieważ rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura oraz transport
objęte są specjalnymi przepisami i ponieważ istnieje obawa, że
nawet najmniejsze kwoty pomocy przeznaczonej na rzecz tych
sektorów mogłyby spełniać kryteria art. 87 ust. 1 Traktatu WE,
sektory te wyłącza się z zakresu stosowania niniejszego
programu.

Hutnictwo stali, sektor włókien syntetycznych, przemysł moto-
ryzacyjny i stoczniowy wyłącza się między innymi ze względu
na fakt, że objęte są one odpowiednimi środkami w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt
Gruppe Sonderprogramm
Domplatz 12
DE-39104 Magdeburg

Inne informacje:
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat 35
Hasselbachstraße 4
DE-39104 Magdeburg
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