
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 47/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XS 30/2001

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy: Ustawa regionalna nr 5 z dnia 9
maja 2001 r. — zmiany do ustawy regionalnej nr 33 z dnia 28
października 1991 r. „Działania mające na celu przekwalifiko-
wanie regionalnej oferty turystycznej”

Podstawa prawna: Legge regionale 9 maggio 2001 n. 5

Roczne wydatki planowane w ramach programu:

250 000 EUR na 2003 r.

250 000 EUR na 2004 r.

250 000 EUR na 2005 r.

250 000 EUR na 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 15 % ekwiwalentu
dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw oraz 7,5 %
EDB dla średnich przedsiębiorstw; na obszarach objętych
wyłączeniem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu
WE, intensywność pomocy wyniesie 8 % ekwiwalentu dotacji
netto (EDN) + 10 % EDB dla małych przedsiębiorstw oraz 8 %
EDN + 6 % EDB dla średnich przedsiębiorstw

Data realizacji: Od 2001 r.

Czas trwania programu: Czas trwania programu jest dłuższy
od okresu obowiązywania rozporządzenia WE nr 70/2001,
który kończy się z dniem 31.12.2006; region Marche zobowią-
zuje się wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany, by dosto-
sować niniejszy program do nowych wytycznych wspólnoto-
wych

Cel pomocy: Program przewiduje pomoc finansową oraz
dopłaty do oprocentowania na realizację inwestycji w sektorze
turystyki, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 70/2001

Sektor(-y) gospodarki: MŚP prowadzące działalność w
sektorze turystyki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Marche
Servizio Turismo ed Attività ricettive
Via G. da Fabriano
I-60100 Ancona
Tel. 071 80 61

Numer pomocy: XS 122/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy: Jednolity dokument programowy,
cel 2, lata 2000-2006 — środek 1.1 Pomoc dla MŚP przemy-
słowych i rzemieślniczych na inwestycje produkcyjne i inwes-
tycje w zakresie ochrony środowiska, środek 1.1.1 Pomoc dla
MŚP przemysłowych na inwestycje produkcyjne. działanie b2,
art. 11 ustawy nr 598/94, środki wspierające inwestycje w
innowacyjne rozwiązania technologiczne i ochronę środowiska,
innowacyjne rozwiązania organizacyjne i handlowe, jak
również bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Podstawa prawna: Docup Ob. 2 2000-2006

Roczne wydatki planowane w ramach programu:

Pomoc podstawowa:

788 835,00 EUR w 2001 r.

831 006,00 EUR w 2002 r.

989 370,60 EUR w 2003 r.

Ogółem: 2 609 211,60 EUR

Pomoc przejściowa:

268 149,60 EUR w 2001 r.

431 879,10 EUR w 2002 r.

402 292,20 EUR w 2003 r.

Ogółem: 1 102 320,90 EUR

Pomoc podstawowa:

3 028 405,00 EUR w 2004 r.

3 221 452,00 EUR w 2005 r.

1 600 855,00 EUR w 2006 r.

Pomoc przejściowa:

411 207,00 EUR w 2004 r.

32 622,00 EUR w 2005 r.
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Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 70/2001 stosuje się następującą intensywność
pomocy: 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych
przedsiębiorstw oraz 7,5 % EDB dla średnich przedsiębiorstw;
na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87
ust. 3 lit. c) Traktatu WE, intensywność pomocy wyniesie 8 %
ekwiwalentu dotacji netto (EDN) + 10 % EDB dla małych
przedsiębiorstw oraz 8 % EDN + 6 % EDB dla średnich przed-
siębiorstw

Data realizacji: Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
do objęcia pomocą kwalifikują się koszty poniesione przez
bezpośredniego beneficjenta po dacie opublikowania zawiado-
mienia.

Wyłącznie inwestycje zrealizowane po dniu złożenia wniosku
o pomoc kwalifikują się do objęcia pomocą

Czas trwania programu: Czas trwania programu pomocy
pokrywa się z czasem realizacji jednolitego dokumentu progra-
mowego (2000-2006)

Cel pomocy: Pomoc jest przeznaczona dla MŚP przemysło-
wych z regionu Marche objętych celem 2 wygasającej pomocy
przejściowej (phasing out)

Sektor(-y) gospodarki: Sektory C, D, E, F (klasyfikacja Istat
'91) z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń ustanowionych
w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy państwa (w
tym pomocy na rzecz eksportu i pomocy dla przemysłu moto-
ryzacyjnego).

Pomoc nie obejmuje działalności związanej z wytwarzaniem,
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów okreś-
lonych w załączniku I do Traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Marche
Servizio Industria e Artigianato
Via Tiziano, n. 44
I-60100 Ancona
Tel. 071 80 61

Inne informacje: Zmiana czasu trwania pomocy nr XS
140/2003
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