
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 80/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 35/05

Państwo Członkowskie Niemcy

Region Bremen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Dyrektywa w sprawie wspierania kwestii związanych z polityką dotyczącą
rynku pracy w ramach projektu „Gospodarka zdrowotna w kraju związkowym
Bremie”

Podstawa prawna §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen

http://www2.bremen.de/finanzsenator/frames.html?Seite=/finanzsenator/Kapl/
aktuell.html

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,5 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data wykonania: 15.2.2005 (wejście w życie)

Okres trwania programu pomocy lub
pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 lub do wygaśnięcia zwolnienia podatkowego w dniu 30.6.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Pomoc ograniczona do poszczególnych sektorów

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
BIA Bremer Innovations-Agentur GmbH
für den Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales der freien
Hansestadt Bremen

Adres:
Bahnhofsplatz 29
D-28215 Bremen

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 47/05

Państwo Członkowskie Włochy

Region Friuli — Wenecja Julijska

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na badania, rozwój i
transfer technologii w rozumieniu art. 53a ust. 1 lit. a), c) i d) ustawy regio-
nalnej (legge regionale) 12/2002
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Podstawa prawna Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2005, n. 05/Pres.: «Regola-
mento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane
dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi
dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale
12/2002 — Approvazione»

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy
(szacunkowa)

1 mln EUR

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

Data realizacji 2.2.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Program pomocy obowiązuje w terminach określonych w art. 10 rozporzą-
dzenia (WE) 70/2001 oraz w dalszych zmianach i uzupełnieniach (art. 18
rozporządzenia zatwierdzonego przez D.P.Reg. nr 5 z dnia 11.1.2005)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do poszczególnych sektorów Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano

Adres:
Via Giulia 75/1
I-34126 Trieste

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 126/05

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad de Madrid

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje na modernizację przedsiębiorstw transportowych i przedsiębiorstw
prowadzących działalność pomocniczą i uzupełniającą

Podstawa prawna Orden de 12 de abril de 2005 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,075 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
50 %

Data realizacji 7.5.2005
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Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Usługi transportowe Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Consejería de Transportes e Infraestructuras

Adres:
C/ Orense 60
E-28020 Madrid

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 146/05

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Zachęty do reorientacji działalności produkcyjnej dla przedsiębiorstw działają-
cych w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej”

Podstawa prawna Orden TRI/298/2005, de 15 de junio, por la que se aprueban las bases regula-
doras de incentivos a la reorientación de actividades productivas para empresas
fuertemente expuestas a la competencia internacional, y se abre la convocatoria
para el año 2005 (DOGC núm. 4417 de 1.7.2005)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,8 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 1.7.2005

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Adres:
Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr pomocy XS 162/05

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad de Madrid

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje dla przedsiębiorstw transportowych i przedsiębiorstw prowadzących
działalność pomocniczą i uzupełniającą na inwestycje prowadzące do zatrud-
niania kobiet

Podstawa prawna Orden de 8 de julio de 2005 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,075 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 22.7.2005

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Usługi transportowe Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Consejería de Transportes e Infraestructuras

Adres:
C/ Orense 60
E-28020 Madrid

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 166/05

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc dla przedsiębiorstw przeznaczona na instalacje umożliwiające użytko-
wanie odnawialnych źródeł energii — budżet na rok 2005

Podstawa prawna Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de Economía, Industria e Inno-
vación, reguladora de las bases y convocatoria de ayudas a empresas con
destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovecha-
miento de recursos energéticos renovables para el ejercicio 2005
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,400 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 15.2.2005

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 30.11.2005

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Excmo. Sr. D. Patricio Valverde Megías
Consejería de Economía, Industria e Innovación

Adres:
C/ San cristobal no 6
E-30071 Muria

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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