
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 285/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 3/04

Państwo Członkowskie Finlandia

Region Pierwsza i druga strefa pomocy na terenach objętych programem rozwoju,
określonych w decyzji rządu nr 1244/1999

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Przyspieszony spadek wartości inwestycji realizowanych przez MŚP na terenach
objętych programem rozwoju

Podstawa prawna Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki
(1262/1993, muut 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001 ja
914/2003)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

1 mln EUR (1)

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
roczna

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Maksymalna
intensywność
pomocy: 1 %

Data realizacji od dnia 1 stycznia 2004 r.

Czas trwania programu lub pomocy
indywidualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP (2)

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali Nie

Budownictwo okrętowe Nie

Włókna syntetyczne Nie

Przemysł motoryzacyjny Nie

Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe Nie

Usługi finansowe Nie

Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Valtiovarainministeriö

Adres:

PL 28, FI-00023 Valtioneuvosto

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

(1) Korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorstwa ze zwolnień podatkowych, obejmują te wynikające z kumulacji odpisów amortyzacyjnych
od inwestycji na kwotę sięgającą 0,5-1,0 mln EUR rocznie.

(2) Sektory kwalifikujące się do pomocy: firmy produkcyjne i transportowe, z wyjątkiem działalności dotyczącej produkcji, przetwarzania
i sprzedaży produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu, włókna syntetyczne, produkcja pojazdów i części zamiennych do
pojazdów, wydobycie węgla, hutnictwo stali i budownictwo okrętowe.
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