
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 176/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy: XS 127/04

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Umbria

Nazwa programu pomocy: pomoc dla MŚP na badania prze-
mysłowe i rozwój przedkonkurencyjny

Podstawa prawna: Legge 27.10.1994 n. 598 art. 11 come
modificato ed integrato da: legge 8.8.1995 n. 341 art. 3, legge
23.12.1999 n. 488 art. 54, legge 5.3.2001 n. 57 art. 15; Deli-
berazione della Giunta Regionale del 20.10.2004 n. 1585;
Determinazione dirigenziale del 21.10.2004 n. 9093

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomo-
cy: 7 091 000 EUR na 2004 r. i 6 000 000 EUR na 2005,
jak również na 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy:
— 35 % kosztów projektu zakwalifikowanego do pomocy na

działania w zakresie rozwoju przedkonkurencyjnego;

— 60 % kosztów projektu zakwalifikowanego do pomocy na
działania w zakresie badań przemysłowych.

Wartości te mogą następnie zostać zwiększone o 5 %, w przy-
padku gdy lokalne jednostki przedsiębiorstwa, w których reali-
zowany jest projekt badawczy, zlokalizowane są na obszarach,
o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE.

W przypadku projektów mieszanych, obejmujących zarówno
działania w zakresie badań przemysłowych, jak i działania w
zakresie rozwoju przedkonkurencyjnego, wysokość pomocy
ustala się proporcjonalnie do działalności kwalifikującej się do
objęcia pomocą w ramach całego projektu zakwalifikowanego
do pomocy

Data realizacji: 17.11.2004 r.

Czas trwania programu: 31.12.2006 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP na projekty w zakresie badań
przemysłowych i rozwoju przedkonkurencyjnego

Sektor(-y) gospodarki: Sektor(-y) gospodarki: przedsiębior-
stwa produkcyjne i przedsiębiorstwa świadczące usługi dla firm
produkcyjnych prowadzące działalność w niżej wymienionych
sektorach i opatrzone odpowiednim kodem ATECO 2002:

— C — górnictwo i kopalnictwo

z wyłączeniem następujących podsekcji:

— 10.1 „górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego”
(cała kategoria)

— 10.2 „górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego” (cała
kategoria)

— 10.3 „wydobywanie i wzbogacanie torfu” (cała kate-
goria)

— 13.10 „Kopalnictwo rud żelaza” — wyłączeniu podlega
cała kategoria oprócz pirytów.

— 13.20 „Kopalnictwo rud metali nieżelaznych”, z
wyłączeniem manganu.

— D — przetwórstwo przemysłowe

podsekcja DA, kody 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85,
15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98,
15.99

z wyłączeniem następujących pozycji:

— 23.1 „Wytwarzanie produktów koksowania węgla” (cała
kategoria)

— 24.70 „rodukcja włókien chemicznych” — wyłączeniu
podlega cała kategoria

— 27.10 „Produkcja żelaza i stali oraz stopów żelaza
(EWWiS)”

Wyłączeniu podlega hutnictwo stali zgodnie z definicją
zawartą w traktacie EWWiS i działalność pokrewna.
Surówka i stopy żelaza; surówka do produkcji stali,
surówka odlewnicza i inna surówka, surówka zwierciad-
lista oraz stal żelazowo-manganowa wysokowęglowa;
produkty z żelaza surowe lub półprodukty, stal
węglowa lub stal specjalna, wraz produktami do
ponownego zastosowania lub ponownego walcowania;
stal ciekła odlewana lub nieodlewana we wlewki, wraz z
wlewkami do kucia, półprodukty: kęsiska kwadratowe,
kęsy i kęsiska płaskie, blachówka i blachówka do
wyrobu blachy białej, szerokie zwoje walcowane na
gorąco; obrabiane na gorąco produkty gotowe z żelaza,
stali węglowej lub stali specjalnej (nie obejmuje
odlewów stalowych, odkuwek i produktów metalurgii
proszkowej); szyny, podkłady, nakładki stykowe,
podkładki pod szyny, dwuteowniki, pręty i kształtow-
niki o dużym przekroju 80 mm i więcej, kształtowniki
grodzicowe, pręty i kształtowniki o przekroju do
80 mm i elementy płaskie do 150 mm, walcówka, rury
o przekroju okrągłym i prostokątnym, taśmy i blachy
walcowane na gorąco (wraz z taśmami rurowymi uzna-
wanymi za produkty gotowe), blacha walcowana na
gorąco do 3 mm, blacha gruba i blacha cienka o
grubości 3 mm i więcej, uniwersalna blacha gruba o
grubości 150 mm i więcej; produkty gotowe z żelaza,
stali węglowej i stali specjalnej (bez rur stalowych,
taśmy walcowanej na zimno do 500 mm szerokości
innej niż dla blach białych, drutu, prętów stalowych i
odlewów z żelaza; blachy białej, blachy białej matowej,
blachy czarnej, blachy ocynkowanej, innych blach
powlekanych, blachy walcowanej na zimno do 3 mm,
blachy elektrotechnicznej, taśmy na blachę białą, blachy
grubej walcowanej na zimno w zwojach lub w pasach
grubości 3 mm lub więcej).
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— 27.22.1 „Produkcja rur bez szwu” — wyłączeniu
podlega cała kategoria.

— 27.22.2 „Produkcja rur bez szwu, ze szwem, spawanych
itp.” — wyłączeniu podlega produkcja rur o przekroju
większym niż 406,4 mm.

— 35.11.1 „Stocznie — produkcja statków” — wyłączona
jest produkcja: statków komercyjnych z metalowym
kadłubem do transportu pasażerów i/lub towarów o
tonażu mniejszym niż 100 GT; statków rybackich z
metalowym kadłubem o tonażu mniejszym niż 100 GT
(wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do
wywozu); pogłębiarek i innego specjalistycznego
sprzętu pływającego z metalowym kadłubem (z
wyłączeniem platform wiertniczych) o tonażu mniej-
szym niż 100 GT; holowników z metalowym kadłubem
o mocy nie mniejszej niż 365 Kw.)

— 35.11.3 „Naprawa i konserwacja statków” —
wyłączeniu podlega: przebudowa statków z metalowym
kadłubem o tonażu co najmniej 1000 GT, ograniczona
do prac powodujących istotne zmiany w zakresie
ładowni, kadłubu, układu napędowego lub infrastruk-
tury przeznaczonej dla pasażerów; naprawa statków z
metalowym kadłubem.

— E — wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
ograniczone do kategorii 40.10 i 40.30;

— F — budownictwo;

— 64 — „Poczta i telekomunikacja”, ograniczona do teleko-
munikacji (64.20), w tym przyjmowanie, rejestrowanie,
rozpowszechnianie, nadawanie, przygotowywanie, przetwa-
rzanie i transmisja sygnałów i danych drogą satelitarną oraz
transmisja spektakli i/lub programów radiowych i telewizyj-

nych przez podmioty nieposiadające koncesji na rozpow-
szechnianie programów radiowych i/lub telewizyjnych w
danym kraju zgodnie z ustawą 6.8.90, nr 233 z później-
szymi zmianami i uzupełnieniami

— 72 — „Informatyka i działalność pokrewna”, w tym usługi
związane z wdrażaniem zaawansowanych systemów tech-
nologicznych w celu świadczenia i/lub rozpowszechniania
usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie badań i
innowacji technologicznych w dziedzinie informatyki i tele-
informatyki;

— 90 — „Gospodarka ściekami, wywóz odpadów, usługi sani-
tarne i pokrewne”, ograniczone do: odpadów pochodzenia
przemysłowego i komercyjnego; odprowadzanie i oczy-
szczanie ścieków i działalność pokrewna ( 90.00.2), ograni-
czone do rozcieńczania, filtrowania, sedymentacji, dekan-
tacji przy użyciu środków chemicznych, oczyszczania przy
użyciu osadu czynnego i innych procesów oczyszczania
ścieków przemysłowych.

— 92 — „Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem”,
ograniczona do produkcji programów radiowych i telewi-
zyjnych przez różne podmioty, w tym podmioty posia-
dające koncesje na rozpowszechnianie programów radio-
wych i/lub telewizyjnych w danym kraju zgodnie z ustawą
6.8.90, nr 233 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami
— wyłącznie koszty założenia działalności (92.20)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione dell'Umbria
Direzione Attività Produttive
Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Mario Angeloni 61
I-06100 Perugia
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