
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

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(2006/C 105/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 113/04

Państwo członkowskie Włochy

Nazwa podmiotu Beta S.r.l.

realizacja projektu badawczo-rozwojowego „Obiettivo Europa”

Podstawa prawna Delibera CIPE n. 81 del 29 settembre 2002, relativa agli aiuti nazionali di adat-
tamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero peAr la campagna
2001/2002, che ha concesso la somma di 2,6 milioni di euro per attività di
assistenza tecnica, ricerca e divulgazione nel settore bieticolo, nei limiti delle
autorizzazioni comunitarie e sulla base delle direttive impartite dal Ministro
delle politiche agricole e forestali. Proposta di delibera CIPE, relativa agli aiuti
nazionali di adattamento a favore dei produttori di barbabietole da zucchero
per la campagna 2003/2004, per un importo di 2,6 milioni di euro

Całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

5 200 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy
brutto

60 % na „badania przemysłowe”, ewentualnie powiększone o 10 punktów
procentowych w przypadkach określonych w art. 5a ust. 4 lit. c) ppkt iii)
rozporządzenia (WE) nr 364/2004

Data realizacji 1 października 2004 r.

Czas trwania przyznanej pomocy
indywidualnej

październik 2007 r.

Cel pomocy Projekt obejmuje głównie dwa obszary — badania i rozwój oraz skoordyno-
wane rozpowszechnianie informacji w celu zdobycia nowych umiejętności w
pewnych priorytetowych obszarach (uznanych za główne czynniki ograni-
czające uprawę buraków we Włoszech), jak również w celu przekazania przed-
siębiorcom prowadzącym działalność w sektorze uprawy buraków najlepszych
technik, który już zostały pozyskane lub które zostaną pozyskane w ramach
programu. Przewiduje się, że badania i rozwój obejmą następujące obszary
majace znaczenie dla włoskiego sektora uprawy buraków: wycofywanie
produkcji, gatunki, nawadnianie, badania nad włosieńcami, nawożenie azota-
nowe, wczesny wysiew oraz kontrola środków technicznych

Sektor(-y) gospodarki Badania i rozwój w sektorze uprawy buraków

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adres:
Via XX Settembre 20
I-00186 Roma

Numer pomocy XS 136/04

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program dotacji — wykorzystanie wiedzy (SKE)

Podstawa prawna Kaderwet EZ-subsidies
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

10 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 20.10.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.1.2010 r.

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:
Ministerie van Economische Zaken

Adres:
Bezuidenhoutseweg 30
2500 EC Den Haag
Holandia

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie dotyczy

Numer pomocy XS 9/05

Państwo członkowskie Portugalia

Region Region Autonomiczny Madery

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

SIPPE — RAM (Sistema de Incentivos a Pequenos Projectos Empresariais da
Região Autónoma da Madera) — program zachęt dla małej przedsiębiorczości
w Regionie Autonomicznym Madery

Podstawa prawna Decreto Legislativo Regional N 22/2004/M, de 12 de Agosto e a Portaria
N 203/2004, de 18 de Outubro

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna 5,7 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 19.10.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— górnictwo węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inne sektory związane z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe Tak

Usługi finansowe Nie

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

IDE-RAM — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma
da Madeira

Adres:
Avenida Arriaga, n. 21-A
Edificio Golden, 3 Piso
P-9004 — 528 — Funchal

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Uwagi Pomoc w ramach SIPPE-Ram może zostać przyznana na inwestycje prowa-
dzone w następujących dziedzinach działalności gospodarczej:

— przemysł;
— budownictwo
— handel;
— turystyka;
— inne usługi, zwłaszcza usługi określone w działach 72 i 73 portugalskiej

klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej (Classificação Portuguesa das
Actividades Económicas —CAE), zmienionej dekretem z mocą ustawy (Decreto
Lei) nr 197/2003 z dnia 27 sierpnia

Inne informacje W następstwie publikacji wyżej wymienionych aktów prawnych SIPPE-RAM
podlega obecnie dwóm różnym aktom prawnym:

— rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
(pomoc w ramach zasady de minimis), mającemu zastosowanie do wszyst-
kich wniosków o przyznanie pomocy otrzymanych przez IDE-RAM przed
dniem 13 sierpnia 2004 r.

— rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
(pomoc państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw), mającemu zastoso-
wanie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy otrzymanych przez
IDE-RAM po dniu 18 października 2004 r.

Należy zauważyć, że w okresie od 13 sierpnia 2004 r. do 18 października
2004 r. nie otrzymano żadnych wniosków o przyznanie pomocy z tytułu
omawianego programu, ponieważ w tym czasie nie zostały jeszcze opubliko-
wane wszystkie konieczne zmiany do programu SIPPE-RAM

Numer pomocy XS 48/05

Państwo członkowskie Holandia

Region Prowincja Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Comon Invent BV
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Podstawa prawna Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 144 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak, intensywność
pomocy wynosi
60 %

Data realizacji 25.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2005 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak Celem projektu jest rozwój
wiedzy poprzez wspieranie
badań przemysłowych w
zakresie technologii czuj-
ników, które można
stosować do wykrywania
przecieków instalacji gazo-
wych

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inny sektor związany z produkcją Przemysł chemiczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Provincie Zuid-Holland

Adres:
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Holandia

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 106/05

Państwo członkowskie Irlandia

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Podnoszenie konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez
poprawę wydajności (kapitał)

Podstawa prawna The Industrial Development Act 1986 Sections 21 and 30

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

Program pomocy Szacowana całkowita kwota roczna pomocy 8 mln EUR
do 2005/06 włącznie

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak (1)

Data realizacji 1.6.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 lub krócej w zależności od zapotrzebowania na finansowanie
Zostanie przeprowadzony roczny przegląd w celu podjęcia decyzji o konty-
nuacji programu w następującym roku

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Wszystkie

lub

Hutnictwo stali Nie

Budownictwo okrętowe Nie

Włókna syntetyczne Nie

Przemysł motoryzacyjny Nie

Inne sektory związane z produkcją Nie

— Wszystkie usługi Nie

lub

Usługi transportowe Nie

Usługi finansowe Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Enterprise Ireland (2)

Adres:
Glasnevin
Dublin 9
(353-1) 808 24 19
Irlande

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Fundusz wyklucza przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom indywidualnym,
która wymagałaby uprzedniego zgłoszenia jej Komisji.

(1) Maksymalna intensywność pomocy odpowiada intensywności pomocy dla nowych inwestycji i projektów tworzenia nowych miejsc
pracy dla MŚP zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Irlandii.

(2) Shannon Development będzie zarządzać tym funduszem w imieniu Enterprise Ireland w regionie środkowo-wschodnim.

Nr pomocy XS 130/05

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Innovative Start-Up Scheme (Program pomocy dla innowacyjnych nowo zakła-
danych przedsiębiorstw)

Podstawa prawna Business Promotion Act — Cap 325

Malta Enterprise Corporation Act — Cap 463

Planowane roczne wydatki w ramach
programu:

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,125 mln EUR

Gwarantowane pożyczki 1 mln EUR

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 1.5.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Malta Enterprise Corporation

Adres:
Enterprise House
Industrial Estate
San Gwann
Malta SGN09

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nie dotyczy

Nr pomocy XS 132/05

Państwo członkowskie Litwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc państwa na realizację projektów innowacyjnych dla MŚP

Podstawa prawna 2005 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-237

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 16.6.2005 (2005m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas
atspausdintas Valstybės žiniose (Žin., 2005, Nr. 75-2731))

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.06.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Adres:
Gedimino per.38/2,
LT-01104 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

4.5.2006 C 105/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


