
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

(2006/C 37/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 32/04

Państwo Członkowskie Finlandia

Region Obszary objęte Celem 1 we wschodniej i północnej Finlandii

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc z rezerwy gwarantowanej Finnvera Oyj

Podstawa prawna Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998), valtion eritysrahoitusyh-
tiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna 1,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki 20 mln EUR

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota roczna

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od dnia 1 września 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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc:

Nazwa:
Finnvera Oyj
Kenttäyksikkö

Adres:
PL 1010
FIN-00101 Helsinki

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wyma-
gane jest powiadomienie 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 brutto wynosi co najmniej 50 %,
lub

a) jeśli całkowita kwota brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak
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Nr pomocy XS 75/03

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region County of Gwynedd (hrabstwo Gwynedd), Walia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Gwynedd Investment by Design Scheme (Program dotyczący inwestycji celo-
wych dla Gwynedd)

Podstawa prawna Section 2(1) of the Local Government Act 2000

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

2003 r. — 167 333 GBP

2004 r. — 223 111 GBP

2005 r. — 55 778 GBP

Wsparcie finansowe dla minimalnie 75 MŚP spełniających warunki definicji z
załącznika 1 do rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 50 %. Maksymalna dotacja wynosi
20 000 GBP. Dotacja zostanie przeznaczona na koszty inwestycyjne (art. 87
ust. 3 lit. a) 35 % + 15 %)

Data realizacji 16 maja 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 marca 2005 r.

Cel pomocy Celem pomocy jest rowój i podniesienie konkurencyjności handlu detalicznego
w Gwynedd (obszar, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. a)) oraz ożywienie
gospodarcze centrów miejskich i wiejskich miejscowości poprzez subwencjono-
wanie kosztów inwestycji w działki, budynki, maszyny oraz wyposażenie z
przeznaczeniem na założenie lub rozwój firmy

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa i przetwórstwa spożywczego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
James Goodman
Planning and Economic Development Department

Adres:
Gwynedd Council
Council Offices
CAERNARFON
Gwynedd LL55 1SH
United Kingdom
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