
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 132/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 85/02

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio

Nazwa programu pomocy Podśrodek IV.3.3 — usługi specjalistyczne — umiędzynarodowienie; jednolity
dokument programowy, cel 2, lata 2000-2006, Lazio

Podstawa prawna DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Lazio e Complemento di Programmazione
Obiettivo 2 Lazio

Misura IV.3 — Internazionalizzazione

Sottomisura IV.3.3 — Servizi reali per l'internazionalizzazione

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

2001 1 294 098 373 725 1 667 823

2002 1 572 390 415 920 1 988 310

2003 1 600 786 343 585 1 944 371

2004 1 499 367 235 085 1 734 452

2005 1 523 709 158 733 1 682 442

2006 1 548 049 0 1 548 049

Ogółem 9 038 399 1 527 048 10 565 447

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 50% ekwiwalentu dotacji
brutto (EDB) kwalifikujących się inwestycji

Data realizacji Pomoc będzie mogła być przyznawana po opublikowaniu obwieszczenia
publicznego w Dzienniku Urzędowym Regionu Lazio (BURL)

Czas trwania programu pomocy 31.12.2006 r.

Cel pomocy Finansowanie specjalistycznych usług doradczych, badań rynku i studiów wyko-
nalności

Sektor(-y) gospodarki Sektory mogące korzystać z niniejszego programu pomocy określone są w
załączniku A do środka IV.1 — Pomoc dla MŚP w ramach uzupełnienia
programu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agenzia sviluppo Lazio SpA
Via Bellini, 22
I-00198 Roma

Numer pomocy XS 97/02

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Yorkshire i Humber
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną indywidualną

Yorkshire Forward SME Assistance Programme (program pomocy „Forward” dla
MŚP w regionie Yorkshire)

(zmienione 1.2.2003)

Podstawa prawna Regional Development Agency Act 1998. Section 4 Purposes of the RDAs:
(a) to further the economic development and the regeneration of its area,
(b) to promote business efficiency, investment and competitiveness in its area
and (c) to promote employment in its area

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

34 000 000 GBP w roku budżetowym 2002/03

58 000 000 GBP w roku budżetowym 2003/04

58 000 000 GBP w roku budżetowym 2004/05

Wydatki ogółem: 150 000 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy Całkowita wartość pomocy będzie się mieścić w granicach

i) pułapów określonych w art. 4 pkt 2 i 3 wyłączenia grupowego w sprawie
pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą obszarów objętych pomocą dla
regionu Yorkshire i Humber. Pomoc indywidualna nie przekroczy
5 000 000 GBP na beneficjenta.

lub

ii) pułapu 50 % na pomoc w zakresie doradztwa. Pomoc indywidualna nie
przekroczy 5 000 000 GBP na beneficjenta

Data realizacji 1 września 2002 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 marca 2005 r.

Cel pomocy Yorkshire posiada strategię gospodarczą mającą na celu poprawienie nieko-
rzystnej sytuacji regionu w porównaniu z większością innych regionów UE pod
względem wyników gospodarczych i konkurencyjności.

Jeśli chodzi o MŚP, strategia ta ma na celu rozwój ukierunkowanych
programów celem zaradzenia niepowodzeniom w następujących dziedzinach:

— skuteczne zakładanie firmy; rozwój łańcucha dostaw; sieci współpracy
pomiędzy MŚP na terenie Yorkshire oraz poziomy uczestnictwa w między-
narodowej działalności gospodarczej,

— transfer technologii i wiedzy, innowacje, poziomy BiR.

Program Yorkshire Forwards zapewni przeprowadzenie powyższych działań
poprzez stworzenie funduszy na finansowanie:

— pomocy inwestycyjnej

— fundusz na testowanie prototypów; fundusz własności intelektualnej;
fundusz gwarancji przetargowych; fundusz handlu elektronicznego;
fundusz ochrony środowiska, fundusz rozwoju klastrów przemysło-
wych,

— wsparcia w zakresie doradztwa

— fundusz dotacji na usługi doradcze dla biznesu w następujących sekto-
rach: przedsiębiorczość; tworzenie nowych, szybkorozwijających się
firm; rozwój produktów i procesów; umiędzynarodowienie gospodarki;
rozwój e-biznesu; zrównoważony rozwój w sferze środowiska natural-
nego

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory (włącznie z usługami), bez uszczerbku dla specjalnych zasad
zawartych w rozporządzeniach i dyrektywach dotyczących pomocy państwa
dla niektórych sektorów zgodnie z Traktatem WE

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Johanna Tuck, Finance Directorate, Yorkshire Forward, Victoria House
2 Victoria Place
Leeds LS11 5AE
United Kingdom
0113 394 9600

Inne informacje Różne elementy niniejszego programu będą realizowane albo bezpośrednio za
pośrednictwem programu Yorhshire Forward lub zgodnie z zamówieniem przy-
znanym po przetargu przeprowadzonym zgodnie z zasadami konkurencji
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Numer pomocy XS 175/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Niedersachsen (Dolna Saksonia)

Nazwa programu pomocy Wytyczne w sprawie przyznawania dotacji na wsparcie indywidualnych usług
doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług doradczych w
zakresie tworzenia firm w Dolnej Saksonii (wytyczne w sprawie doradztwa z
2005 r.)

Podstawa prawna Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

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

Program pomocy Całkowita roczna
kwota pomocy:

1,76 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy:

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 1.9.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 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:
Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH

Adres:
Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy, względnie nakłada
wymóg uprzedniego każdorazowego zgłoszenia pomocy
Komisji

a) jeśli całkowite koszty kwalifikowane programu
wynoszą co najmniej 25 mln EUR i

— intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej
50 % lub

— na obszarach, na których dozwolone jest przyzna-
wanie pomocy regionalnej, intensywność pomocy
netto wynosi co najmniej 50 % lub

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

Tak

Numer pomocy XS 197/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Niedersachsen — Landkreis Diepholz

Nazwa programu pomocy Przedłużenie „Programu pomocy ukierunkowanego na poprawę dynamiki i
struktury gospodarki poprzez wsparcie inwestycji produkcyjnych małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Diepholz” (Przedłużenie XS 3/01)
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Podstawa prawna § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom
22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit §
65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom
22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

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

Program pomocy Całkowita roczna
kwota pomocy:

800 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy:

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 1.1.2006 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 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:
Landkreis Diepholz — Amt für Wirtschaftsförderung

Adres:
Postfach 1340
D-49343 Diepholz

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy, względnie nakłada
wymóg uprzedniego każdorazowego zgłoszenia pomocy
Komisji

a) jeśli całkowite koszty kwalifikowane programu
wynoszą co najmniej 25 mln EUR i

— intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej
50 % lub

— na obszarach, na których dozwolone jest przyzna-
wanie 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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