
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 167/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XS 26/05

Państwo Członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

The Merthyr Tydfil Institute for the Blind

Podstawa prawna Industrial Development Act 1982

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

Program pomocy Ogólna kwota roczna

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 241 032 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 6.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Uwaga Jak podano powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31
stycznia 2006 r. Płatności dokonywane w ramach tego zobowiązania będą w
miarę możliwości (zgodnie z zasadą N+2) kontynuowane do dnia 1 września
2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją (meble do
budynków i na zewnatrz)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Welsh European Funding Office

Adres:

Cwm Cynon Business Park,
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Duża indywidualna dotacja pomo-
cowa

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 83/05

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy państwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z sektora
gospodarki odpadami
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Podstawa prawna 1) Keskkonnaministri 22. märtsi 2005. a määrus nr 18 “Eesti riikliku arengu-
kava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programm-
dokument aastateks 2004 — 2006” 4. prioriteedi “Infrastruktuur ja kohalik
areng” meetme 4.2 “Keskkonna-infrastruktuuri arendamine” raames toetuse
andmise tingimused (RTL, 29.3.2005, 35, 493)

2) “Keskkonnaprojektide finantseerimise kord” (Kinnitatud SA Keskkonnainves-
teeringute Keskuse nõukogu poolt 2.3.2005.a)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Republika Estonii — 6,4
mln EUR

EFRR 6,4 mln EUR

OGÓŁEM 12,8 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 15.4.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe Nie

Usługi finansowe Nie

nne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

EV Keskkonnaministeerium

Adres:

Narva mnt 7a
EE-10117, Tallinn

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 108/05

Państwo członkowskie Cypr

Region Obszary celu 2

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu promocji alter-
natywnych form działalności gospodarczej w sektorze agroturystyki

Podstawa prawna Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθ. 59.841 και ηµεροµηνία 14
Απριλίου 2004

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

5,1 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak 30 %
inwestycji
początkow-
ej

Data realizacji 7 maja 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Tak Turystyka

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως

Adres:

Λεωφόρος ∆ηµοσθένη Σεβέρη, 1454
CY-Λευκωσία,

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia. Maksymalna
kwota pomocy jaką może otrzymać beneficjent
wynosi 0,3 mln EUR

Tak

Nr pomocy XS 124/05

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wsparcie projektów badawczo rozwojowych

Podstawa prawna “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks —
ühtne programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Teadus- ja arendustege-
vuse projektide toetamine” tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniministri
9. mai 2005. a määrus nr 51 (RTL, 26.5.2005, 56, 787)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Budżet pomocy na lata
2003-2006 wynosi
250 mln EEK (1)
(15,97 mln EUR), w tym
EFRR: 11,98 mln EUR

Estonia: 3,99 mln EUR

Całkowita roczna kwota
wynosi około 125 mln EEK

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 26.5.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Adres:

Liivalaia 13/15
EE-Tallinn 10118

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Ponieważ budżet programu pomocy nie jest równo podzielony na kolejne lata, podano tu całkowity budżet.

Nr pomocy XS 136/05

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały obszar państwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy.

Biznesplany dla mikro- i małych przedsiębiorstw, zgodnie z definicją zawartą w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

Podstawa prawna Ν. 2244/94 (άρθρο 7, παρ.dans 4) και Π.∆. 98/96.

Planowane roczne wydatki Program jest podzielony na cztery fazy, z których pierwsza rozpoczęła się w
październiku 2001 r. i obejmowała wydatki środków publicznych w wysokości
48,7 mln EUR. Druga faza rozpoczęła się w listopadzie 2002 r. z sumą
wydatków środków publicznych wynoszącą 43,9 mln EUR. Trzecia faza rozpo-
częła się w styczniu 2004 r. z sumą wydatków 44 mln EUR, a czwarta w maju
2005 r. — 90,6 mln EUR. Wszystkie cztery fazy realizowane są w okresie
trwania Biznesowego Programu na rzecz Konkurencyjności (2000-2006).

Maksymalna intensywność pomocy 55 %, tylko dotacje

Data realizacji Czwarta faza rozpoczyna się w maju 2005 r.

Czas trwania programu pomocy 2005-2006

Cel pomocy Celem środka jest wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw z branży produk-
cyjnej, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników, w podnoszeniu ich
konkurencyjności dzięki wdrożeniu zintegrowanego, dwuletniego biznesplanu,
przewidującego modernizację techniczną i organizacyjną.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory z wyjątkiem:
— rolnictwa
— rybołówstwa
— akwakultury
— pomoc zależna od wielkości wywozu lub sieci dystrybucji
— gałęzie przemysłu podlegające wytycznym ograniczającym (hutnictwo stali,

przemysł stoczniowy, przemysł motoryzacyjny, włókna syntetyczne itp.)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerstwo Rozwoju
Sekretariat Generalny ds. Przemysłu
Dyrekcja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Dyrektor: Κ. Βλαχούλης
Τηλ.: (30-210) 696 92 70
Fax : (30-210) 696 92 40

Inne informacje Kwota pomocy dla danej firmy nie może przekroczyć 550 000 EUR; średnio
będzie to ok. 250 000.
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Nr środka pomocy XS 142/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Toskania

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ustawa regionalna 36/95, zmieniona ustawą regionalną 101/98. Zatwierdzenie
nowych zgłoszeń programów wspierających rozwój rzemiosła 2005-2007

Podstawa prawna L. R. n. 36 del 4.4.1995 modificata alla L. R. n. 101 del 29.12.1998

Delibera G. R. n. 552 del 3.6.2003

Delibera G. R. n. 559 del 23.5.2005

Decreto dirigenziale n. 3042 del 31.5.2005

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

7,5 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 1.7.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Toscana

Adres:

Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 152/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

Nazwa programu pomocy Regionalny fundusz gwarancyjny na finansowanie inwestycji średnio- i długo-
terminowych realizowanych przez MŚP z regionu Kampania.

Podstawa prawna POR Campania 2000-2006 approvato dalla CE con decisione C(2000) 2347
dell'8.8.2000 e modificato con Decisione C(2004) 5188 del 15.12.2004

Complemento di Programmazione, ultima revisione, approvata l'1.10.2004

Deliberazione di G.R. n. 1512 del 29.7.2004

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki 45 600 000 EUR

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 1.9.2005 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.
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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:

Regione Campania — Assessorato alle Attività Produttive — Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 — Settore
sviluppo e promozione delle attività industriali — fonti energetiche — Coordi-
natore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini

Adres:

I-Napoli
Centro Direzionale, Isola A6
tel. (81) 796 68 09 — faks (81) 796 60 33

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 157/05

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ośrodki rozwoju technologicznego

Podstawa prawna Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. augusti 2005 määrus nr 97 “Eesti
riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne
programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja aren-
dustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Tehnoloogia arenduske-
skused” tingimused (RTL, 6.9.2005, 94, 1424)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Budżet pomocy na lata
2005-2006 wynosi
150 mln EEK (1)
(9,6 mln EUR), w tym
EFRR: 5,3 mln EUR

Estonia: 4,3 mln EUR

Całkowita roczna kwota
wynosi około 38 mln EEK

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 wrzesień 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Adres:

Liivalaia 13/15
EE-Tallinn 10118

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Ponieważ budżet programu pomocy nie jest równo podzielony na kolejne lata, podano tu całkowity budżet.
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Numer pomocy XS 178/05

Państwo członkowskie Malta

Region Nie dotyczy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Reguły dotyczące ulg podatkowych w przypadku kolejnych inwestycji (podatku
od dochodu) na 2005 r. — obwieszczenie (Legal Notice) 334/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,9 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 Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2009 r. (1)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak, ale jedynie w odnie-
sieniu do mikroprzedsię-
biorstw

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Adres:

Enterprise House
Industrial Estate
MT-San Gwann, SGN09

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie dotyczy

(1) Zgodnie z regułą 9 zawartą w obwieszczeniu 334/2005, Reguły dotyczące ulg podatkowych w przypadku kolejnych inwestycji (podatku od
dochodu) na 2005 r., program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70/2001.

Numer pomocy XS 179/05

Państwo członkowskie Malta

Region Nie dotyczy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Reguły dotyczące ulg podatkowych (działania zaplecza administracyjnego) na
rok 2005 r. — obwieszczenie (Legal Notice) 331/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1 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 Rok podatkowy 2005

19.7.2006C 167/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2008 r. (1)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Adres:

Enterprise House
Industrial Estate
MT-San Gwann, SGN09

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Zgodnie z regułą 19 zawartą w obwieszczeniu 331/2005, Reguły dotyczące ulg podatkowych (działania zaplecza administracyjnego) na rok
2005 r., program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE)
nr 70/2001.

Numer pomocy XS 180/05

Państwo członkowskie Malta

Region Nie dotyczy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Reguły dotyczące ulg podatkowych (sektor elektroniczny) na rok 2005 r. —
obwieszczenie (Legal Notice) 333/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,9 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 Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2008 r. (1)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Adres:

Enterprise House
Industrial Estate
MT-San Gwann, SGN09

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Zgodnie z regułą 17 zawartą w obwieszczeniu 333/2005, Reguły dotyczące ulg podatkowych (sektor elektroniczny) na rok 2005 r., program
ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001.

Numer pomocy XS 181/05

Państwo członkowskie Malta

Region Nie dotyczy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na rok 2005
r. — obwieszczenie (Legal Notice) 330/2005
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Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,9 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 Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2008 r. (1)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Adres:

Enterprise House
Industrial Estate
MT-San Gwann, SGN09

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Zgodnie z zasadą 13 zawartą w obwieszczeniu 330/2005, Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na rok 2005 r.,
program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001.

Pomoc nr XS 199/05

Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska

Region Północny

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lidzbarku Warmińskim

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
Nr 171/2002, poz. 1397, z późn.zm.) art. 52 ust. 3 i 4 w związku z art. 54
ust. 1; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsię-
biorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz
warunków oprocentowania nie spłaconej należności (Dz. U. 130/1997 poz.
855) § 8 ust. 1

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

Program pomocy Roczna całościowa kwota

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całościowa kwota EUR 0, 041589 milion (1)

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 14.9.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 30.11.2010

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Ograniczone do poszczególnych sektorów Tak

Inne usługi Tak
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Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Minister Skarbu Państwa

Adres:

Ul. Krucza 36/Wspólna 6
PL-00-522 Warszawa

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) kwota przyznanej firmie pomocy wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto

Nr środka pomocy XS 214/05

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na rzecz rozbudowywania nowej sieci telewizji kablowej oraz zwięk-
szania obszaru świadczenia usług telewizji kablowej

Podstawa prawna A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3)
bekezdése és az Országos Rádió és Televízió Testület 2618/2005. (XII. 15.)
számú határozata

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2,16 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 20.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

30.9.2006 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:

Országos Rádió és Televízió Testület

Adres:

H-1088 Budapest
Reviczky u. 5.

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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