
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 175/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 31/2001

Państwo członkowskie Włochy

Region Puglia

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc dla MŚP „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw” (Accrescere la
competitività delle imprese)

Podstawa prawna Legge Regionale 4 gennaio 2001 n. 3/01 modificata dalla Legge Regionale n.
23/01

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

Rok kalendarzowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kwota w EUR 12 12 12 12 12 12

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy ustanowiona w europejskim planie pomocy
regionalnej dla regionu Puglia (35 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN) +15 %
ekwiwalentu dotacji brutto (EDB))

Data realizacji 12.9.2001 r. (data zgłoszenia Komisji programów pomocy)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc przyznawana w formie dotacji w danym roku ma na celu ułatwianie
zakupu usług specjalistycznych, których celem jest wspieranie umiędzynarodo-
wienia oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Pomoc przeznacza się między
innymi na zakup usług specjalistycznych w dziedzinie środowiska naturalnego i
jakości, a także na rozpowszechnianie nowych technologii. Wydatki na nastę-
pujące kategorie towarów i usług kwalifikują się do otrzymywania pomocy:

— badania rynku,
— systemy certyfikacji przedsiębiorstw,
— systemy przeglądów i kontroli (ekoaudyt i audyt energetyczny),
— tworzenie wspólnych rynków,
— działania marketingowe,
— działania promocyjne mające na celu umiędzynarodowienie produktów

Sektor(-y) gospodarki Pomoc przeznaczona jest dla MŚP prowadzących działalność w sektorach
rzemiosła, przemysłu, turystyki, handlu i usług. Wykluczone są następujące
sektory:

— hutnictwo stali;
— budownictwo okrętowe;
— rybołówstwo;
— transport;
— rolnictwo;
— produkcja, przetwarzanie lub obrót produktami zawartymi w załączniku I

do traktatu WE (patrz art. 1 ust. 2 rozporządzenia WE nr 70/2000);
— działalność usługowa związana z wywozem (patrz art. 1 ust. 2 rozporzą-

dzenia (WE) nr 70/2000);
— produkcja włókien syntetycznych i sztucznych

27.7.2006C 175/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Puglia

Adres:

Via G. Capruzzi, 212
I-Bari

Inne informacje Niniejszy program pomocy nie stosuje się do usług o charakterze ciągłym ani
do normalnych wydatków wynikających z działalności przedsiębiorstw. Trzy-
letnie wydatki kwalifikujące się do dotacji nie mogą w żadnym przypadku prze-
kroczyć 100 000 EUR.

Pomoc wdraża się w oparciu o procedurę automatyczną

Numer pomocy XS 16/05

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

W ramach zaproszenia do udziału w przetargu „Kommunikációs K+F és Inno-
vációs Centrum létrehozása” (Centrum badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie
komunikacji mobilnej) do objęcia pomocą kwalifikują się następujące działania:
„pomoc na rzecz ochrony własności intelektualnej (rejestracja patentów, modeli,
wzorów i znaków towarowych), z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw”

Podstawa prawna A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény

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

Przewiduje się, że roczne wydatki na pomoc na rzecz ochrony własności inte-
lektualnej (rejestracja patentów, modeli, wzorów i znaków towarowych)
wyniosą 16 mln HUF

Maksymalna intensywność pomocy 100 % na badania podstawowe, 60 % na badania stosowane i 35 % na rozwój
przedkonkurencyjny

Data realizacji 19.12.2004

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

czerwiec 2006 r. (pomoc wypłacana jest w ratach do grudnia 2008 r.)

Cel pomocy Rozszerzenie zakresu stosowania pomocy na badania i rozwój w celu uwzględ-
nienia wydatków związanych z ochroną własności intelektualnej (rejestracja
patentów, modeli, wzorów i znaków towarowych)

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Adres:

Szervita tér 8
H-1052 Budapest

Numer pomocy XS 61/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wsparcie dla MŚP w zakresie wieloletnich programów promocji za granicą
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Podstawa prawna — L.R. 20.1.1992, n. 2, Capo VIII come sostituito dalla L.R. 5.12.2003, n. 18,
art. 5

— D.P.R. n. 055/Pres. del 5.3.2004

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy: 1,9 mln EUR

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

Data realizacji Od 8.4.2004 r.

(dzień po opublikowaniu w regionalnym dzienniku ustaw (BUR) nr 14 z
7.4.2004 r.);

Należy zaznaczyć, że środek nie został jeszcze wprowadzony, a przewidziane
wsparcie zostanie udzielone dopiero po opublikowaniu w BUR odpowiednich
wykazów zgodnie z art. 8 dekretu prezydenckiego nr 055/Pres. z 5.3.2004 r.
(D.P.R. n. 055/Pres. del 5.3.2004). Wykazy te zostaną sporządzone najprawdo-
podobniej nie wcześniej niż we wrześniu 2004 r. na podstawie wniosków
złożonych we właściwych urzędach nie później niż 7.6.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2004 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP w sektorze przemysłowym i sektorze usług
związanych z produkcją przemysłową w celu realizacji programów
promocji za granicą.

Tak

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia
Direzione Centrale delle Attività Produttive
Servizio per la Promozione e l'Internazionalizzazione

Adres:

Via Uccellis, 12/F
I-33100 Udine
Tel: (0432) 55 59 55
Fax: (0432) 55 59 52
e-mail: serv.prom.int@regione.fvg.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia. Środek wyklucza przyznanie
pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przy-
znaniu 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 pomocy brutto wynosi co najmniej 15
mln EUR

Nie

Uwagi Od 1 stycznia 2005 r. władze regionalne zobowiązują się dostosować przed-
miotowe przepisy do nowej definicji małych i średnich przedsiębiorstw oraz
mikroprzedsiębiorstw zawartej w zaleceniu Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6
maja 2003 r.
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Numer pomocy XS 158/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region North East of England (północno-wschodnia Anglia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Cells Analysis Ltd

Podstawa prawna The University of Durham and Newcastle Act (1963)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Dotacja z EFRR

1257/201/020LCY

10 936 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 22 sierpnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2005 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:

Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Adres:

Citygate
Newcastle upon Tyne
NE1 4WH

Sponsor Contact

Professor Ken Snowdon
University of Newcastle (INEX)
Herschel Annex
Newcastle upon Tyne
NE1 7RU

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia. Środek
wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga
uprzedniego powiadomienia Komisji o przy-
znaniu 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 pomocy brutto wynosi
co najmniej 15 mln EUR

Tak
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