
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 172/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 54/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Emilia — Romagna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Rozwój laboratoriów przemysłowych

Podstawa prawna Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione
della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori
industriali»

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna 3 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 20.1.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005 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:

Regione Emilia — Romagna

Adres:

Via Aldo Moro 52
I-40127 Bologna

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Numer pomocy XS 68/05

Państwo członkowskie Łotwa

Region Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pożyczki dla dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawa prawna Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota pomocy
(gwarantowane pożyczki)

20 mln LVL (1) (28,457
mln EUR)

Całkowita kwota roczna
pomocy — średnia kwota
pożyczek przyznanych w
ciągu roku

3 mln LVL (4,268 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

Nie więcej
niż 15 %

Data realizacji 1 lipca 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jeśli warunki programu pomocy przestaną być zgodne z przepisami dotyczą-
cymi kontroli pomocy w przedsiębiorstwach, zostanie przeprowadzony
przegląd warunków przyznawania pomocy w ramach programu pomocy,
zgodnie z art. 88 ust. 1 traktatu WE

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

z wyjątkiem:

produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do
obrotu towarów, o których mowa w załączniku I
do traktatu WE

X

pośrednictwa finansowego i ubezpieczenia X

gier hazardowych X

produkcji i dostaw broni oraz handlu bronią X

produkcji tytoniu i wyspecjalizowanego handlu
tytoniem

X

wydobycia węgla X

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Spółka akcyjna skarbu państwa „Latvijas Hipotçku un zemes banka”

Adres:

Doma laukumā 4
LV-1977 Rīgā

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) 1 EUR = 0,702804 LVL.

Numer pomocy XS 69/05

Państwo członkowskie Łotwa

Region Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pożyczki (w tym mikrokredyty) na zakładanie przedsiębiorstw
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Podstawa prawna Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

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

Program pomocy Całkowita kwota pomocy 10,665 mln LVL
(15,175 (1) mln EUR)

w tym:
w roku 2005: 5,333 mln LVL (7,588 mln EUR)

w roku 2007: 5,332 mln LVL (7,586 mln EUR)

Dodatkowe środki zabez-
pieczone gwarancją
państwową:

10,665 mln LVL
(15,175 mln EUR)

Całkowita roczna kwota
pomocy — średnia kwota
pomocy przyznawanej
rocznie

3 mln LVL (4,268 mln
EUR)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

maksy-
malnie
15 %

Data realizacji 1.7.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2019 r.

Jeśli warunki programu pomocy przestaną być zgodne z przepisami dotyczą-
cymi kontroli pomocy w przedsiębiorstwach, zostanie przeprowadzony
przegląd warunków przyznawania pomocy w ramach programu pomocy,
zgodnie z art. 88 ust. 1 traktatu WE

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

z wyłączeniem:

produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do
obrotu towarów, o których mowa w załączniku I
do traktatu WE

X

pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń X

gier hazardowych X

produkcji i dostaw broni oraz handlu bronią X

produkcji tytoniu i wyspecjalizowanego handlu
tytoniem

X

wydobycia węgla X

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Państwowa spółka skarbu państwa „Latvijas Hipotçku un zemes banka”
(Łotewski bank hipoteczny i krajowy)

Adres:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Duda indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) 1 EUR = 0,702804 LVL
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Numer pomocy XS 89/05

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Europejski wymiar małych przedsiębiorstw i premie związane z koncentracją
przedsiębiorstw

Podstawa prawna Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge
14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali»

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

— 34 mln EUR na
2005 r.;

— 110 mln EUR na
2006 r.;

— 57 mln EUR na
2007 r.

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 17.3.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 2007 r.

(Włochy zobowiązują się dostosować przepisy do rozporządzenia, które zastąpi
rozporządzenie (WE) nr 70/2001)

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:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adres:

Via XX Settembre, 97
I-Roma

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 138/05

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc dla MŚP na wydatki ponoszone na badania i usługi doradcze w ramach
programu inwestycji wspierającego inwestycje prywatne, które służą rozwojowi
gospodarczemu i spójności regionów, realizowanego na mocy ustawy
nr 3299/2004

Podstawa prawna Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς
Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

40 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 oraz art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 15.6.2005 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

przemysł motoryzacyjny Tak

inne sektory związane z produkcją Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Adres:

Νίκης 5-7,
GR-ΤΚ 10180, Αθηνα

Nazwa:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adres:

Μεσογείων 199,
GR-ΤΚ 10192, Αθηνα
∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 154/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Jednolity dokument programowy (JDP) 2000-2006, cel 2 — środek 1.5
„Wsparcie na zakładanie nowych przedsiębiorstw”, podśrodek b) „Zakładanie
przedsiębiorstw”: złożone inicjatywy

Podstawa prawna Docup ob.2 2000-2006

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

Lata 2005-2006: 3 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem
(WE) nr 70/2001.

W szczególności:

Wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
prawne:

— 15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w
art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, intensywność pomocy rozkłada się w nastę-
pujący sposób:

— 8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;
Wydatki na usługi i usługi doradcze:

— małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.
W żadnym przypadku całkowita kwota przyznanej dotacji nie może przekra-
czać 30 % wartości nominalnej kwoty całkowitej odpowiadającej wydatkom na
inwestycje oraz usługi. Jeśli okaże się, że ten maksymalny pułap został przekro-
czony, przyznana dotacja na zakup usług zostanie obniżona o odpowiednią
kwotę do wyżej podanej wartości 30 %
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Data realizacji Data opublikowania wykazu przedsiębiorstw, którym udzielono dotacji (3
sierpnia 2005 r.)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Wsparcie inwestycji w nowe inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości w nastę-
pujących sektorach: przemysł, rzemiosło, turystyka i usługi pośrednictwa;
dotacje na inwestycje początkowe oraz zakup usług specjalistycznych w
zakresie złożonych inicjatyw

Sektory gospodarki — Przemysł
— Rzemiosło
— Turystyka
— Usługi
Przewidziane są ograniczenia i wyłączenia w przypadku sektorów podlegają-
cych przepisom wspólnotowym, a w szczególności:

— wyłączone są: sektor transportu, sektor związany z produkcją, sektor prze-
twórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w
załączniku I do traktatu, sektor rybołówstwa.

— dalszym ograniczeniom podlegają projekty związane z sektorami hutnictwa
stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych i przemysłem samo-
chodowym.

Działania przewidziane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z
przepisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/01

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per
lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12
I-20124 Milano

Inne informacje Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata
2000-2006

Numer pomocy XS 155/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Jednolity dokument programowy (JDP) na lata 2000-2006, cel 2 — środek 1.1
„Zachęty w zakresie inwestowania w przedsiębiorstwa”, podśrodek f) „Działania
wspierające konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3: Pełne pakiety dotacji
na inwestycje w innowacje techniczne i/lub ochronę środowiska — art. 11
ustawy 598/94 — oraz związany z inwestycjami zakup lub dzierżawa narzędzi
przemysłowych i/lub maszyn do produkcji — ustawa 1329/65

Podstawa prawna Docup ob.2 2000-2006

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

Lata 2005-2006: 3 500 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem
(WE) nr 70/2001.

W szczególności:

a) wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
prawne:

— 15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w
art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu UE intensywność pomocy rozkłada się w nastę-
pujący sposób:

— 8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;

b) wydatki na usługi i usługi doradcze:

— małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.

c) wydatki na rozwój przedkonkurencyjny:

— 35 % EDB w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

d) wydatki na badania przemysłowe:

— 60 % EDB w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
W żadnym przypadku całkowita kwota przyznanej dotacji nie może przekra-
czać 30 % wartości nominalnej kwoty całkowitej odpowiadającej wydatkom na
inwestycje, usługi, rozwój i badania.

Data realizacji Zaproszenie do składania wniosków o dotację: ogłoszenie 18 kwietnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Zintegrowane wsparcie dla inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa,
które zdecydują się odnieść do działania 1 lub 2 (art. 11 ustawy 598/94 i
ustawa 1329/65), mając na celu realizację zintegrowanych działań w zakresie
innowacji technicznych oraz związanych z nimi zakupów maszyn i urządzeń.
Przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonać takich zintegrowanych inwestycji
mogą ubiegać się o przewidziane dotacje, składając pojedynczy wniosek, odpo-
wiednio dla poziomu inwestycji wymienionego w odniesieniu do dwóch
omawianych środków.

Działania omawiane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z prze-
pisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/01

Sektory gospodarki Sektory wydobywczy i wytwórczy (sekcja C i D klasyfikacji działalności gospo-
darczej ISTAT), budownictwo (sekcja F klasyfikacji działalności gospodarczej
ISTAT), sektor związany z produkcją i przesyłem energii elektrycznej, pary i
ciepłej wody (sekcja E klasyfikacji działalności gospodarczej ISTAT) oraz usługi
związane z produkcją, których celem jest wspieranie rozwoju wyżej wymienio-
nych rodzajów działalności produkcyjnej.

Wyłączone są: sektor transportu, sektor związany z produkcją, sektor przetwór-
stwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w
załączniku I do traktatu, sektor rybołówstwa.

W rozumieniu Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regio-
nalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2002/C70/04) z dnia 19
marca 2003 r.:

Wykluczony jest sektor hutnictwa stali, o którym mowa w załączniku B do
Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz
dużych projektów inwestycyjnych (2002/C70/04) z dnia 19 marca 2003 r.,
oraz sektor włókien syntetycznych, o którym mowa w załączniku D tego
samego dokumentu.

W przypadku projektów, które obejmują wydatki kwalifikowane przekraczające
50 mln EUR lub w przypadku pomocy przekraczającej 5 mln EUR, wyrażonej
jako EDB, maksymalna intensywność pomocy wyniesie 30 % odpowiedniej
maksymalnej wysokości pomocy regionalnej
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per
lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12
I-20124 Milano

Inne informacje Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata
2000-2006

Numer pomocy XS 156/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Jednolity dokument programowy na lata 2000-2006, cel 2 — środek 1.2
„Wsparcie wniosków przedsiębiorstw o usługi specjalistyczne”, podśrodek e)
„Wspieranie innowacyjności”: złożone inicjatywy.

Podstawa prawna Docup ob.2 2000-2006

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

Lata 2005-2006: 5 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem
(WE) nr 70/2001.

W szczególności:

Wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
prawne:

— 15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w
art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, intensywność pomocy rozkłada się w nastę-
pujący sposób:

— 8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;
— 8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;
Wydatki na usługi i usługi doradcze:

— małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.
W żadnym przypadku całkowita wartość dotacji przyznanej na inwestycje i
zakup usług nie może przekraczać 30 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowa-
nych

Data realizacji Data opublikowania wykazu przedsiębiorstw, którym udzielono dotacji: wrze-
sień 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Wsparcie innowacyjności MŚP poprzez udzielanie dotacji na realizację
projektów, których celem jest zakup specjalistycznych usług w zakresie inno-
wacji organizacyjnych, handlowych i informatycznych, rozpowszechniania
elektronicznych form prowadzenia działalności, innowacji technicznych oraz
działań badawczo-rozwojowych.

Prawidłowo przygotowane inicjatywy przedsiębiorstw muszą wchodzić w
zakres kategorii „złożone inicjatywy”.

Działania przewidziane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z
przepisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Sektory gospodarki Usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Przewidziane są ograniczenia i wyłączenia w przypadku sektorów podlegają-
cych przepisom wspólnotowym (transport, rybołówstwo, produkcja, przetwór-
stwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, wymienionych w
załączniku I do traktatu, hutnictwo stali, budownictwo okrętowe, włókna synte-
tyczne, przemysł samochodowy)
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per
lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12
I-20124 Milano

Inne informacje Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata
2000-2006

Numer pomocy XS 183/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zachęty dla MŚP w celu wprowadzenia środków polityki przemysłowej wspie-
rających projekty rozwoju konkurencyjnego

Podstawa prawna LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2005 r.: 14,5 mln EUR

2006 r.: 9,5 mln EUR

2007 r.: 9,5 mln EUR

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

Data realizacji 5.10.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adres:

Via Uccellis, 12/F
I-33100 Udine
Telefon: (39-0432) 55 59 71
Faks: (39-0432) 55 59 52
e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 186/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Projekty Cotton

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

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 119 902 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 31 października 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Uwaga: Jak zaznaczono powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31
grudnia 2006 r. Płatności z tytułu tego zobowiązania mogą być dokonywane
(zgodnie z zasadą n+2) do dnia 31 grudnia 2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi (budownictwo) 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 192/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Piemonte

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ulgi na zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych (ustawa
„Sabatini”)

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005
(B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla
Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli
incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L.
27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata
dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/
A97.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 mln EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

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

Data realizacji 27.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 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:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione
Industria.

Adres:

Direzione Industria
Via Pisano, 6
I-10152 Torino
Tel. (39-011) 432 14 61 — Faks (39-011) 432 34 83
e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Wskazana kwota rocznych wydatków obejmuje również budżet określony w innych przepisach przewidzianych i wskazanych w
podstawie prawnej oraz w przedmiocie specjalnego zawiadomienia o wyłączeniu.

Numer pomocy XS 193/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Piemonte

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ulgi na zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych (ustawa
„Sabatini decambializzata”)

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005
(B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla
Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli
incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L.
27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata
dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/
A97.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 mln EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 27.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione
Industria.

Adres:

Direzione Industria
Via Pisano, 6
I-10152 Torino
Tel. (39-011) 432 14 61 — Faks (39-011) 432 34 83
e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Wskazana kwota rocznych wydatków obejmuje również budżet określony w innych przepisach przewidzianych i wskazanych w
podstawie prawnej oraz w przedmiocie specjalnego zawiadomienia o wyłączeniu.

Numer pomocy XS 212/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy dla małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w
sektorze rzemiosła, handlu, usług i turystyki.

Kryteria i wskazówki dotyczące zgłaszania przez parki regionalne zintegrowa-
nych projektów (Progetti Integrati dei Parchi Regionali)

Podstawa prawna POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della
Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione
in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la
predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi
Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse
Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle
piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricetti-
vità turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del
26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubbli-
cati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

17 488 433,50 EUR

Gwarantowane pożyczki Nie

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

Data realizacji Od 31.1.2006 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006

Adres:

Via A. De Gasperi 28
I-80133 Napoli
Telefono: (39-081) 796 30 50
e-mail:
asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it
e.zucaro@regione.campania.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 216/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc państwa na rzecz małych i średnich pozarolniczych przedsiębiorstw
sektora hodowli koni, przyznawana w celu wspierania rozwoju tego sektora

Podstawa prawna Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
estatales destinadas al sector equino

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,5 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 momentu opublikowania w Boletín Oficial del Estado (hiszpańskim dzienniku
urzędowym) i wejścia w życie.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adres:

C/ Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

25.7.2006C 172/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


