
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 164/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 124/03

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z definicją zawartą w
zaleceniu Komisji z dnia 3 kwietnia 1996 r.) na rzecz współpracy między
podmiotami gospodarczymi w zakresie środowiska naturalnego

Podstawa prawna Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατο-
δότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατα του Υπουργείου
Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τοµείς Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας”

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

Program został opublikowany w 2003 r. po raz pierwszy; obejmuje budżet w
wysokości 18 480 000 EUR (wydatki publiczne i prywatne); oczekuje się, że w
2004 r. zostanie ponownie opublikowany

Maksymalna intensywność pomocy 50 % samej dotacji (kwota ta nie może przekroczyć pułapów określonych w
mapie pomocy regionalnej zatwierdzonej dla Grecji, zwiększonej o 15 % w
przypadku MŚP)

Data realizacji Pierwsza publikacja — w listopadzie 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

2003-2007

Cel pomocy Celem pomocy jest pobudzenie przedsiębiorczości w sektorze gospodarki odpa-
dami/utylizacji odpadów, rozwiązanie naglących problemów w zakresie środo-
wiska naturalnego na poziomie lokalnym oraz pokrycie w znacznym stopniu
zapotrzebowania Grecji na zakłady przetwarzania odpadów przemysłowych i
innych

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją, inne niż sektor objęty Wytycznymi
Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnictwa (Dz.U. C 28 z
1.2.2000, str. 2)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerstwo Rozwoju
Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu
Dyrekcja ds. Planowania Przemysłowego i Środowiska

Adres:
Dyrektor: Ioannis Patiris
Tel.: (30-210) 696 92 68
Faks: (30-210) 696 92 43

Inne informacje Program stanowi działanie 2.9.3 zawarte w programie operacyjnym w dzie-
dzinie konkurencji i jest współfinansowany wspólnie z funduszy strukturalnych

Numer pomocy XS 143/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Marche

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wsparcie konkurencyjności lokalnych systemów produkcji
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Podstawa prawna Delibera di Giunta regionale 20 aprile 2004, n. 435 recante
„Disposizioni di prima attuazione art. 18 (Servizi avanzati per la competitività
dei sistemi produttivi locali) della L.R. n. 20/2003 nonché utilizzo e riparto
risorse del Fondo Unico 2001/2002/2003 destinato alle Leggi n. 266/97, art. 3,
comma 6 e n. 317/91, art. 36”

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Kwota dostępna w 2004 r. wynosi 3 806 827,60 EUR. W 2005 i 2006 r.
zostaną wykorzystane środki ze wspólnego funduszu wiążące się z wypłatami
równych rat (na dzień dzisiejszy niedające się wyrazić ilościowo)

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc podlega przepisom systemu pomocy de minimis (rozporządzenie (WE)
nr 69/2001) lub rozporządzenia (WE) nr 70/2001 w zależności od opcji reali-
zowanej przez podmiot składający wniosek o pomoc.
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej brutto dla projektów, które
przewidują jedynie wydatki na usługi i/lub doradztwo, wyniesie 40 % kosztu
projektu (niezależnie od wybranego programu).
Natomiast maksymalna intensywność pomocy dla projektów, które przewidują
inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, a także
wydatki na usługi i/lub doradztwo, działalność związaną z rozwojem przedkon-
kurencyjnym oraz badania przemysłowe, będzie wynosić:
— w przypadku wyboru programu pomocy de minimis — 40 %;
— w przypadku wyboru programu przewidzianego w rozporządzeniu (WE)

70/2001:

1) w odniesieniu do wydatków na doradztwo i usługi — 50 % EDB;
2) w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych (rzeczowe aktywa trwałe

oraz wartości niematerialne i prawne) — 15 % EDB dla małych przedsię-
biorstw, 7,5 % EDB dla średnich przedsiębiorstw;

3) w odniesieniu do badań przemysłowych i rozwoju przedkonkurencyj-
nego (patrz zestawienie w ex rozporządzeniu (WE) 364/2004).

Łączna wartość wszystkich środków regionalnych przeznaczonych na każdy
projekt nie może przekraczać 40 % kosztu samego projektu. Jednakże w celu
przestrzegania wyżej określonych pułapów w przypadku projektów obejmują-
cych inwestycje i usługi całkowita maksymalna intensywność pomocy wyniesie
40 % ogólnego kosztu projektu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych
wartości pomocy przewidzianych dla każdego rodzaju pomocy

Data realizacji Od 2004 r. i, we wszystkich przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od daty
wysłania niniejszego formularza, zgodnie z byłym art. 9 rozporządzenia (WE)
70/2001

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2006 r.

Cel pomocy Wspieranie konkurencyjności lokalnych systemów produkcji poprzez konsoli-
dację i rozwój okręgów przemysłowych, których podstawę stanowią nastę-
pujące czynniki rozwojowe: a) badania przemysłowe, działania związane z
rozwojem przedkonkurencyjnym oraz transfer technologii; b) umiędzynarodo-
wienie i promocja; c) jakość i innowacja. W związku z powyższym w przy-
padku podmiotów o stabilnej strukturze prowadzących działalność w przed-
miotowym regionie (punkty usługowe, konsorcja, spółki rozwoju gospodarki
utworzone przez konsorcja, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i ośrodki
zajmujące się transferem technologii, uniwersytety) region zamierza promować
projekty, które: 1) zostały utworzone zgodnie kryteriami innowacyjności i
odpowiadają bieżącej ofercie usług na rynku regionalnym; 2) będą realizowane
w ramach szerokiego współuczestnictwa podmiotów instytucjonalnych lub
prywatnych, a także przy uwzględnieniu czynników takich jak samofinanso-
wanie i finansowanie projektu; 3) uzupełniają programy wspólnotowe, krajowe
lub regionalne. Znaczenie priorytetowe przyznaje się następującym działaniom:
a) tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacyjności; b) pobudzanie gospo-
darki; c) współpraca z obserwatoriami w dziedzinie innowacyjności; d) skompu-
teryzowane zarządzanie transakcjami handlowymi; e) rozwijanie specjalistycz-
nych kompetencji zawodowych; f) powiązania z projektami dotyczącymi inteli-
gentnej logistyki; g) tworzenie zaawansowanej infrastruktury dla usług produk-
cyjnych, również poprzez tworzenie proekologicznych stref przemysłowych; h)
rozwój jakości w okręgach przemysłowych i wrażliwości podmiotów na
aspekty ekologiczne
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Wydatki kwalifikowane Dopuszczalna pomoc w odniesieniu do projektów innowacyjnych wraz z mini-
malnymi progami odpowiednimi dla zapewnienia znaczenia ekonomicznego
projektów, jednak nie mniejsza niż:
— 100 000,00 EUR wydatków kwalifikowanych dla projektów, które prze-

widują jedynie usługi i doradztwo;
— 250 000,00 EUR wydatków kwalifikowanych dla projektów, które prze-

widują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
prawne, usługi i doradztwo, a także wydatki na działalność związaną z
rozwojem przedkonkurencyjnym oraz badaniami przemysłowymi.

Następujące wydatki uznaje się za kwalifikowane:
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, usługi i
doradztwo zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 69/2001 i rozporządzeniem
(WE) nr 70/2001.
Wyklucza się stale powtarzające się wydatki na doradztwo lub usługi związane
z typową działalnością przedsiębiorstwa (prowadzenie rachunkowości, wyna-
grodzenia itp.).
Data początkowa w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych jest nastę-
pująca:
— program pomocy de minimis — w dniu następującym po opublikowaniu

zawiadomienia;
— program na podstawie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 — w dniu nastę-

pującym po złożeniu wniosku;

Sektor(-y) gospodarki Sektory (klasyfikacja ISTAT'91) C, D, E, F i wszelka działalność związana z
usługami produkcyjnymi (sektor K, kod 72; kod 74 ograniczony do 74.12.1,
74.12.2, 74.14.4, 74.14.5, 74.14.6, 74.2, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.4,
74.20.5, 74.20.6, 74.3, 74.30.1, 74.30.2, 74.4, 74.40.1, 74.40.2, 74.5,
74.60.1, 74.7, 74.70.1, 74.70.2, 74.82, 74.82.1, 74.82.2, 74.84.5, 74.84.6;
sektor O ograniczony do następujących kodów: 90.00.1, 90.00.2), z wyłącze-
niami i ograniczeniami przewidzianymi w przepisach wspólnotowych dotyczą-
cych pomocy państwa (w tym pomoc wywozowa i pomoc na przemysł moto-
ryzacyjny)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato

Adres:
Via Tiziano 44
I-60100 Ancona

Numer pomocy XS 144/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Marche

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wsparcie konkurencyjności lokalnych systemów produkcji

Podstawa prawna Delibera di Giunta regionale 20 aprile 2004, n. 435 recante
„Disposizioni di prima attuazione art. 18 (Servizi avanzati per la competitività
dei sistemi produttivi locali) della L.R. n. 20/2003 nonché utilizzo e riparto
risorse del Fondo Unico 2001/2002/2003 destinato alle Leggi n. 266/97, art. 3,
comma 6 e n. 317/91, art. 36”

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Kwota dostępna w 2004 r. wynosi 3 806 827,60 EUR. W 2005 i 2006 r.
zostaną wykorzystane środki ze wspólnego funduszu wiążące się z wypłatami
równych rat (na dzień dzisiejszy niedające się wyrazić ilościowo)
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Maksymalna intensywność pomocy W przypadku sektorów innych niż sektor rolno-przemysłowy dokonuje się
odniesienia do przepisów rozporządzenia (WE) nr 69/2001 w sprawie pomocy
de minimis lub do przepisów rozporządzenia (WE) nr 364/2004 w zależności
od opcji realizowanej przez podmiot składający wniosek. W tym kontekście
maksymalna intensywność pomocy dla projektów, które przewidują działania
związane z rozwojem przedkonkurencyjnym oraz badaniami przemysłowymi,
wyniesie:
— w przypadku wyboru programu pomocy de minimis — 40 %;
— w przypadku wyboru programu przewidzianego w rozporządzeniu (WE)

70/2001:

1) w odniesieniu do badań przemysłowych — 60 % EDB,
2) w odniesieniu do rozwoju przedkonkurencyjnego — 35 % EDB.

W przypadku projektów wchodzących w zakres sektora rolno-przemysłowego:
1) w odniesieniu do badań przemysłowych — 60 % EDB,
2) w odniesieniu do rozwoju przedkonkurencyjnego — 35 % EDB.

Łączna wartość wszystkich środków regionalnych przeznaczonych na każdy
projekt nie może przekraczać 40 % kosztu samego projektu. Jednakże w celu
przestrzegania wyżej określonych pułapów w przypadku projektów obejmują-
cych inwestycje i usługi całkowita maksymalna intensywność pomocy wyniesie
40 % ogólnego kosztu projektu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych
wartości pomocy przewidzianych dla każdego rodzaju pomocy

Data realizacji Od 2004 r. i, we wszystkich przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od daty
wysłania niniejszego formularza, zgodnie z byłym art. 9 rozporządzenia (WE)
70/2001

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2006 r.

Cel pomocy Wspieranie konkurencyjności lokalnych systemów produkcji poprzez konsoli-
dację i rozwój okręgów przemysłowych, których podstawę stanowią nastę-
pujące czynniki rozwojowe: a) badania przemysłowe, działania związane z
rozwojem przedkonkurencyjnym oraz transfer technologii; b) umiędzynarodo-
wienie i promocja; c) jakość i innowacja. W związku z powyższym w przy-
padku podmiotów o stabilnej strukturze prowadzących działalność w przed-
miotowym regionie (punkty usługowe, konsorcja, spółki rozwoju gospodarki
utworzone przez konsorcja, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i zajmujące się
transferem technologii, uniwersytety) region zamierza promować projekty,
które: 1) zostały utworzone zgodnie kryteriami innowacyjności i odpowiadają
bieżącej ofercie usług na rynku regionalnym; 2) będą realizowane w ramach
szerokiego współuczestnictwa podmiotów instytucjonalnych lub prywatnych, a
także przy uwzględnieniu czynników takich jak samofinansowanie i finanso-
wanie projektu; 3) uzupełniają programy wspólnotowe, krajowe lub regionalne.
Znaczenie priorytetowe przyznaje się następującym działaniom: a) tworzenie
sieci współpracy w zakresie innowacyjności; b) pobudzanie gospodarki; c)
współpraca z obserwatoriami w dziedzinie innowacyjności; d) skomputeryzo-
wane zarządzanie transakcjami handlowymi; e) rozwijanie specjalistycznych
kompetencji zawodowych; f) powiązania z projektami dotyczącymi inteli-
gentnej logistyki; g) tworzenie zaawansowanej infrastruktury dla usług produk-
cyjnych, również poprzez tworzenie proekologicznych stref przemysłowych; h)
rozwój jakości w okręgach przemysłowych i wrażliwości podmiotów na
aspekty ekologiczne

Wydatki kwalifikowane Dopuszczalna pomoc w odniesieniu do projektów innowacyjnych wraz z mini-
malnymi progami stosownymi dla zapewnienia znaczenia ekonomicznego
projektów, jednak nie mniejsza niż:
— 100 000,00 EUR wydatków kwalifikowanych dla projektów, które prze-

widują jedynie usługi i doradztwo;
— 250 000,00 EUR wydatków kwalifikowanych dla projektów, które prze-

widują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
prawne, usługi i doradztwo, a także wydatki na działalność związaną z
rozwojem przedkonkurencyjnym oraz badaniami przemysłowymi.

Następujące wydatki uznaje się za kwalifikowane:
a) badania przemysłowe i działania związane z rozwojem przedkonkuren-
cyjnym.
Data początkowa w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych jest nastę-
pująca:
— program pomocy de minimis — w dniu następującym po opublikowaniu

zawiadomienia;
— program na podstawie rozporządzenia (WE) nr 364/2001 — w dniu nastę-

pującym po złożeniu wniosku;

15.7.2006C 164/28 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektor(-y) gospodarki Sektory (klasyfikacja ISTAT'91) C, D, E, F i wszelka działalność związana z
usługami produkcyjnymi (sektor K, kod 72; kod 74 ograniczony do 74.12.1,
74.12.2, 74.14.4, 74.12.5, 74.14.6, 74.2, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.4,
74.20.5, 74.20.6, 74.3, 74.30.1, 74.30.2, 74.4, 74.40.1, 74.40.2, 74.5,
74.60.1, 74.7, 74.70.1, 74.70.2, 74.82, 74.82.1, 74.82.2, 74.84.5, 74.84.6;
sektor O ograniczony do następujących kodów: 90.00.1, 90.00.2), z wyłącze-
niami i ograniczeniami przewidzianymi w przepisach wspólnotowych dotyczą-
cych pomocy państwa (w tym pomoc wywozowa i pomoc na przemysł moto-
ryzacyjny).

Sektory rolno-przemysłowe z odniesieniem do następujących kodów (klasyfi-
kacja ISTAT'91): 15.11.1, 15.11.2, 15.12.1, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33,
15.41.1, 15.41.2, 15.42.1, 15.42.2, 15.51.1, 15.61.1, 15.61.2, 15.62, 15.7,
15.83, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97, 16, 51.23.2, 51.32.1, 51.32.2,
51.32.3, len i konopie, produkty leśnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato

Adres:
Via Tiziano 44
I-60100 Ancona
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