
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 58/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 107/03

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Pólnocno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

South Tyneside Metropolitan Borough Council — Wymiana zasobów produk-
cyjnych

Podstawa prawna Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

Regional Development Agencies Act 1998

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

Pomoc publiczna planowana w ramach niniejszego programu jest następująca:

EFRR: 2003 — 23 400 GBP

2004 — 63 000 GBP

Pojedynczy program: 2003 — 52 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy 50 % kosztów usług doradczych z różnych publicznych źródeł finansowania.
Żadne indywidualne MŚP nie otrzyma więcej niż 15 mln EUR środków pomo-
cowych

Data realizacji 1 października 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

30 września 2004 r.

Cel pomocy Program tzw. „pomocy miękkiej” (doradztwo, rozpowszechnianie wiedzy)

Pomoc pokryje koszty zaawansowanego doradztwa udzielanego przez doświad-
czonych inżynierów, którzy podczas wizyt w MŚP określą nowe możliwości
rozwoju gospodarczego i nowe rynki, doradzając w zakresie handlu niewyko-
rzystanymi zasobami pomiędzy MŚP przy użyciu internetowej platformy hand-
lowej działającej jako system kredytowy. System ten umożliwi MŚP podnie-
sienie poziomu konkurencyjności

Sektory gospodarki Wszystkie kwalifikujące się sektory gospodarki bez uszczerbku dla specjalnych
zasad dotyczących pomocy państwa dla niektórych sektorów — art. 1 ust. 2
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Kontakt w EFOR
Neil McGuinness
European Programmes Secretariat
Government Office for the North East

Adres:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne NE1 4TD
United Kingdom
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Numer pomocy XS 48/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program rozwoju lokalnego „Dal Sile al Tagliamento”

Działanie 1: Nowe usługi
GAL Venezia Orientale

Podstawa prawna Programma Regionale LEADER + della Regione Veneto approvato con Dec. CE
n. C(2001)3564 del 19.11.2001

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

40 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 oraz art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od 11.11.2003

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
GAL Venezia Orientale

Adres:

Siedziba: Piazza della Repubblica 1,
Portogruaro (VE) CAP I-30026

Siedziba operacyjna: Borgo S. Agnese 89,
Portogruaro (VE) CAP I-30026

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 pomocy brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak
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Numer pomocy XS 120/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy Ulgi na zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych

Podstawa prawna Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Direttive di attuazione approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria della
Regione Sardegna n. 553 del 22.10.2004

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1 500 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od 1.11.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria

Adres:
viale Trento 69
I-09123 Cagliari

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

Sì
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Nr pomocy XS 123/04

Państwo członkowskie Austria

Region Kraj związkowy Karyntia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wytyczne „Małe przedsiębiorstwa” dotyczące pomocy dla małych przedsię-
biorstw sektora przemysłowego

Podstawa prawna Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz

LGBl. Nr. 6/1993 idgF

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2,5 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od 1.1.2004

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 30.9.2004

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do przyznania
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Adres:
Heuplatz 2
A-9020 Klagenfurt

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 projektu kwalifikujące się do
objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR
oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej
50 % lub

— na obszarach, które kwalifikują się do pomocy
regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi
co najmniej 50 % lub

b) jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak
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