
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 132/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 114/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma del País Vasco

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy na przeprowadzanie analiz oraz oceny potrzeb

Podstawa prawna Orden de 26 de abril de 2005, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de
Estudios de Análisis y Detección de Necesidades (Diagnósticos) que se desa-
rrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
el ejercicio 2005 (Boletín Oficial del País Vasco de 29/04/2005)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,2 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 29.4.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 10.5.2006 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:
HOBETUZ
Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Adres:
Gran Vía 35 — 6o

E-48009 Bilbao

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 119/04

Państwo Członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Królestwo Niderlandów

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Applicatiecentrum Productietechnologie (Centrum stosowania technologii
produkcji)

Podstawa prawna Kaderwet EZ-subsidies

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

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

Data realizacji 1.11.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2009 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerie van Economische Zaken

Adres:
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 123/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Szkocja (włącznie z regionem Highlands i Islands of Scotland)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program usług doradczych „Scottish Enterprise”dla MŚP

Podstawa prawna Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

100 mln GBP

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 1 czerwca 2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 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:
Scottish Enterprise

Adres:
150 Broomielaw
Atlantic Quay
Glasgow G2 8LU
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 128/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

LAS Waste Ltd

Podstawa prawna Council Regulation (EC) No 1260/99
The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000
(no/906/2000)
The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

780 000 GBP

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 16.6.2005

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Uwaga: Jak podano powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31
grudnia 2006 r. Płatności dokonywane w ramach tego zobowiązania będą w
miarę możliwości (zgodnie z zasadą N+2) kontynuowane do dnia 30 czerwca
2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Inne usługi (segregacja odpadów i recykling mate-
riałów)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
National Assembly for Wales

Adres:
C/o Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 134/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Pomoc na wspieranie doradztwa w przedsiębiorstwach
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Podstawa prawna Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz.U. nr 116, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsię-
biorstwach (Dz.U. z 2004 r., nr 267, poz. 2652). Rozporządzenie weszło w
życie 17 grudnia 2004 r.

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Prognozowane wydatki w ramach
programu szacuje się:
w 2005 r.: na 376 630 EUR:

— 282 473 stanowią
środki z EFRR,

— 94 157 stanowią
środki z budżetu
państwa

w 2006 r.: na 376 631 EUR:

— 282 473 stanowią
środki z EFRR,

— 94 158 stanowią
środki z budżetu
państwa

Łącznie wydatki do końca obowią-
zywania programu
(31 grudzień 2006 r.) szacuje się na
753 261 EUR

Program realizowany będzie w
ramach:
Działania 3.4 Mikroprzedsiębior-
stwa

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data wykonania 17.12.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP na doradztwo Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania
pomocy dla MSP z wyjątkiem przedsiębiorców
prowadzących działalność w przemyśle włókien
syntetycznych, żeglugi morskiej, budownictwa okrę-
towego, hutnictwa żelaza i stali lub górnictwa węgla

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Marszałek Województwa/Upoważniony przedstawiciel Instytucji Wdrążającej
właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu

Adres:
16 Urzędów Marszałkowskich/Instytucji Wdrażających w całym kraju

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 135/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Pomoc na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Podstawa prawna Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz.U. nr 116, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsię-
biorstwach (Dz.U. z 2004 r., nr 267, poz. 2652). Rozporządzenie weszło w
życie 17 grudnia 2004 r.
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Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Prognozowane wydatki w ramach
programu szacuje się:
w 2005 r.: na 37 286 475 EUR:

— 27 964 856
stanowią środki z
EFRR,

— 9 321 619 stanowią
środki z budżetu
państwa

w 2006 r. na 37 286 475 EUR:

— 27 964 856
stanowią środki z
EFRR,

— 9 321 619 stanowią
środki z budżetu
państwa

Łącznie wydatki do końca obowią-
zywania programu
(31 grudzień 2006 r.) szacuje się na
74 572 950 EUR

Program realizowany będzie w
ramach:
Działania 3.4 Mikroprzedsiębior-
stwa

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data wykonania 17.12.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP na inwestycje Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania
pomocy dla MSP z wyjątkiem przedsiębiorców
prowadzących działalność w przemyśle włókien
syntetycznych, żeglugi morskiej, budownictwa okrę-
towego, hutnictwa żelaza i stali lub górnictwa węgla

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Marszałek Województwa/Upoważniony przedstawiciel Instytucji Wdrążającej
właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu

Adres:
16 Urzędów Marszałkowskich/Instytucji Wdrażających w całym kraju

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 141/05

Państwo członkowskie Belgia

Region Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program gwarancji dla MŚP
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Podstawa prawna Het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine
en middelgrote ondernemingen

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

150 mln EUR

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 dnia 1.7.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006 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:
Vlaams Gewest
Participatiemaatschappij Vlaanderen
NV Waarborgbeheer

Adres:
Hooikaai 55
B-1000 Bruksela

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

Tak
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