
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 177/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XS 14/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Sycylia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dopłaty do spłat kapitału i/lub odsetek w inwestycjach firm turystycznych.

Podstawa prawna L.r n. 32 del 23/12/00, art. 76, 77, 78, 79, 80,81, 82, 83, 84, 13 e 198

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 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 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od 1.1.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi Usługi turystyczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Siciliana Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti

Adres:

Via Notarbartolo no 9
I-90143 Palermo
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu 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 brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

Nr pomocy XS 23/04

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Kraj związkowy Saksonia-Anhalt

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Rozporządzenie w sprawie przyznawania dotacji na zakup usług doradczych
przez małe i średnie przedsiębiorstwa — program pomocy na usługi doradcze
(niem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Inanspruch-
nahme von Beratungsleistungen durch kleine und mittlere Unternehmen (Bera-
tungshilfeprogramm), RdErl. des MW vom 19.9.2002 (MBl. LSA S. 1163), geän-
dert durch RdErl. vom 23.1.2004 (MBl. LSA S. 92)

Podstawa prawna Mittelstandsförderungsgesetz (des Landes Sachsen-Anhalt — MFG) vom
27.6.2001 (GVBl. LSA S. 230);

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (VV — LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241,
geändert durch RdErl. des MF vom 4.9.2003, MBl. LSA S. 657)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3,4087 mln EUR

w tym ze środków krajo-
wych

0,8522 mln EUR

w tym ze środków wspól-
notowych

2,5565 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji od dnia 17.2.2004 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

do dnia 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do przy-
znania pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Adres:

Domplatz 12
D-39104 Magdeburg
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy:

a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25
mln EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co
najmniej 50 % lub

— 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

Pomoc nr XS 29/04

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Plan promocji małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawa prawna Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo económico de La Rioja,
de 16 de enero de 2004, por la que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para instrumentar un plan de promoción para la pequeña
y mediana empresa (Plan aprobado por Decisión de la Comisión de fecha 17 de
julio de 2001, como Régimen de Ayudas de Estado N686/2000. Esta nueva
ayuda que se comunica resulta de una modificación efectuada sobre dicho
régimen)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

125 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji od 1.1.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa

Agencia de Desarrollo economico de La Rioja

Adres

C/. Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu 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 brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

Pomoc nr XS 39/04

Państwo Członkowskie Dania

Nazwa systemu pomocy 150 % odliczenie w związku z wydatkami na badania naukowe

Podstawa prawna Lov om ændring af ligningsloven vedtaget den 20. april 2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Ustanowiono roczne ramy finansowe rzędu 25 mln DKK (2,4 mln EUR) na
okres 3 lat.

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%, przy maksimum 0,75 mln
DKK (0,1 mln EUR) na projekt.

Data realizacji Ustawa została przyjęta dnia 20 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Program pomocy ma zostać zakończony pod koniec 2006 r.

Cel pomocy Wsparcie współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a
państwowymi instytucjami badawczymi

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją.

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministry of Science, Technology and Development

Adres:

Bredgade 43
DK-1260 Kopenhaga

Inne informacje Odliczenie jest uzależnione od udziału firmy we współfinansowaniu projektu
badawczego we współpracy z państwowymi instytucjami badawczymi.

Projekty indywidualne muszą najpierw zostać zatwierdzone przez władze

Nr pomocy XS 45/04

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma del País Vasco

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

GAUZATU — Obiekty zlokalizowane za granicą

29.7.2006C 177/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Podstawa prawna Orden de 16 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y
Turismo, por la que se regula el programa GAUZATU-Implantaciones Exte-
riores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas
vascas en el exterior (BOPV no 96 de 19 de mayo de 2003), y Resolución de 31
de marzo de 2004 del Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas
(BOPV no 72 de 19 de abril de 2004).

Planowane roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

6,010 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 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od 20 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Rok obrotowy 2004. Termin składania wniosków: 15.6.2004 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Sektor wydobycia węgla Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Sr. José Ignacio Telletxea Fernández
Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial

Adres:

Departamento de Industria, Comercio y Turismo
Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu 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 brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

Nr pomocy XS 87/05

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Nordrhein-Westfalen (Nadrenia Północna-Westfalia)

29.7.2006 C 177/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Środki przeznaczone na wsparcie zbytu i wykorzystywania drewna i produktów
drewanianych wytworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa sektora
drzewnego działające w Nadrenii Północnej-Westfalii, takich jak przedsiębior-
stwa ścinające drzewa, firmy spedytorskie, przedsiębiorstwa zajmujące się
obróbką i przetwórstwem (patrz także załączony program ramowy, w szczegól-
ności środki w pkt. 2.3, stan na dzień 7.3.2005 r.)

Podstawa prawna 1. Mitteilung der Kommission zu Der Stand der Wettbewerbsfähigkeit der holz-
verarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige in der EU vom
5. Oktober 1999, KOM (1999) 457 endg.

2. EU-Entschluss 457-C5-0306/2000, Bundesdrucksache 113/01 vom
2.2.2001

3. Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Mai 2000 (§ 60)

4. Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001;
Änderungsverordnung VO (EG) Nr. 364/2004 vom 25.2.2004

5. Empfehlung der Kommission betreffend Definition der Kleinstunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG)

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

Program pomocy Maksymalna całkowita
kwota roczna pomocy
(obejmuje wszystkie
środki wymienione w
programie ramowym)

1,4 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 100 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.9.2004 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z przemysłem
przetwórczym

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inne sektory związane z przemysłem
przetwórczym,

Przedsiębiorstwa obróbki i
przetwórstwa drewna

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi Przedsiębiorstwa ścinające
drzewa, zrywkowe, handlu
drewnem i spedycyjne
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Adres:

Schwannstr. 3
D-40476 Düsseldorf

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Inne informacje Zobowiązujemy się do odpowiedniego dostosowania programu pomocy w
związku z ewentualnymi zmianami rozporządzenia nr 70/2001 po dniu
31.12.2006 r. Dotyczy to również pomocy indywidualnej w formie dotacji,
która została przyznana na podstawie niniejszego programu pomocy na okres
wykraczający poza dzień 31.12.2006 r. Informacje o takich zmianach zostaną
przekazane Komisji

Nr pomocy XS 90/05

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Programy badawcze Ministerstwa Kultury na lata 2006-2011

Podstawa prawna Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb.

Usnesení vlády založené na návrhu ministerstva kultury č. 10561/2004

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

Całkowita kwota pomocy 148 326 000 CZK (4,931 051 mln EUR)

Kurs euro w stosunku do korony czeskiej z dnia 30.3.2005 r. (dane Czeskiego
Banku Narodowego): 1 EUR = 30,08 CZK

Planowana kwota roczna pomocy

Rok 2006: 8 632 000 CZK: 0,286 968 mln EUR,

Rok 2007: 17 094 000 CZK: 0,568 284 mln EUR,

Rok 2008: 29 250 000 CZK: 0,972 407 mln EUR,

Rok 2009: 38 700 000 CZK: 1,286 569 mln EUR,

Rok 2010: 36 650 000 CZK: 1,218 418 mln EUR,

Rok 2011: 18 000 000 CZK: 0,598 404 mln EUR,

Przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w wysokości tylko ok. 5 % całkowitych
kosztów (MŚP — maksymalnie 10 %); tzn. całkowitą kwotę w wysokości
0,246552 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 100 % — badania podstawowe

Data realizacji 1 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

6 lat (2006-2011) (1)

Cel pomocy Pomoc na rzecz MŚP w dziedzinie nauki i badań;

do pomocy kwalifikują się także następujące podmioty:
uniwersytety, placówki badawcze, muzea, galerie,
Instytut Dziedzictwa Narodowego (Národní památkový
ústav) i biblioteki (podmioty, które zgodnie z zasadami
WE dotyczącymi przyznawania pomocy państwa nie są
przedsiębiorstwami). W programie nie uczestniczą duże
przedsiebiorstwa.

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

uniwersytety, placówki badawcze, instytucje finanso-
wane z budżetu państwa (muzea i galerie, Specjalis-
tyczna Organizacja Ochrony Zabytków (Odborná orga-
nizace státní památkové péče), biblioteki i inne organi-
zacje), w przypadku podmiotów prywatnych (MŚP) —
do 5 %

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerstvo kultury (koordinační centrum pro výzkum vývoj) — Ministerstwo
Kultury (centrum koordynacji badań naukowych i rozwoju)

Adres:

Maltézské nám.1
CZ-118 11 Praha 1

(1) Po wygaśnięciu rozporządzenia nr 70/2001, podmiot udzielający pomocy publicznej złoży wniosek o zbadanie, czy „Programy
badawcze Ministerstwa Kultury na lata 2006-2011” są nadal zgodne z obowiązującym prawodawstwem, które uchyliło rozporzą-
dzenie nr 70/2001. Jeżeli pomoc państwa na rzecz MŚP udzielana w ramach obecnych programów jest sprzeczna z wymienionym
rozporządzeniem, to podmiot udzielający pomocy wykluczy MŚP z programów pomocy, ustanawiając warunki uniemożliwiające im
uczestnictwo w przetargach publicznych związanych z tymi programami.

Nr pomocy XS 163/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regiony celu 1

Nazwa programu pomocy Usługi i doradztwo — PIA Networking

Podstawa prawna — Programma Operativo Nazionale Sviluppo Imprenditoriale Locale- QCS
Obiettivo 1, 2000-2006. approvato con Decisione C(2000)2342 dell'8
agosto 2000, modificato con Decisione C(2004)5185 del 15 dicembre
2004.

— Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 946204 del 29 luglio
2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del
23.8.2005.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3 (trzy) mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Wysokość pomocy brutto: 50 % kosztów usług

Data realizacji 23 sierpnia 2005 r.

Czas trwania programu 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Zakup usług i specjalistycznych usług doradczych na potrzeby realizacji inwes-
tycji, z wyłączeniem usług i doradztwa związanego z normalną działalnością
przedsiębiorstwa (tj. standardowych usług doradztwa podatkowego, prawnego,
kosztów reklamy)

Sektor(-y) gospodarki — działalność gospodarcza w sektorze wydobywczym i wytwórczym uwzględ-
niona w sekcji C i D klasyfikacji działalności gospodarczej ISTAT '91;

— działalność w sektorze produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, pary lub
gorącej wody lub w sektorze budownictwa określona w sekcji E i F klasyfi-
kacji ISTAT '91;

— działalność w sektorze usług;
— działalność w sektorze turystyki związana z zarządzaniem infrastrukturą

określoną i zdefiniowaną w art. 5 i 6 ustawy nr 217 z dnia 17 maja 1983
r. (legge 17 maggio 1983, n. 217) — (infrastruktura turystyczna oraz agencje
turystyczne i biura podróży).Przewidziane są ograniczenia i wyłączenia w
przypadku sektorów podlegających przepisom wspólnotowym (hutnictwa
stali, budownictwa okrętowego, sektora włókien syntetycznych, przemysłu
motoryzacyjnego, sektora produkcji żywności, napojów i wyrobów tytonio-
wych), bez uszczerbku dla szczególnych ograniczeń określonych przez
włoskie Ministerstwo Produkcji (Ministero Attività Produttive)
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Centro coordinamento intese istituzionali e selezione contratti programma

Adres:

Via Molise, n. 2
I-00187 Roma

Inne informacje Program pomocy „Usługi i doradztwo — PIA Networking” stanowi część PIA
Networking (środek 2.1.c krajowego programu operacyjnego „Rozwój przedsię-
biorczości na szczeblu lokalnym” — QCS Włochy, cel 1, lata 2000-2006).

PIA Networking jest częścią programu pomocy dla MŚP na realizację wspól-
nych projektów

Nr pomocy XS 170/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Sirius Business Transformation Limited

Podstawa prawna Council Regulation (EC) No 1260/1999

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 69 125 GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 1.10.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006

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 lipca 2008 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:

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
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Nr pomocy XS 171/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Cornwall

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program rozwoju sektorowego w branży audiowizualnej

Podstawa prawna Employment and Training Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by
Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and Learning and Skills
Act 2000

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

0,914238 mln GBP

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak — nie prze-
kroczy 50 %

Data realizacji Od 13.9.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Tak

Inne usługi — MŚP zaangażowane w
produkcję filmową i telewizyjną oraz
działające w sektorze nowych mediów w
Kornwalii

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

South West Screen — Cornwall Film AVIS-D, a subsidiary company

Adres

South West Screen
St Bartholomew's Court
Lewins Mead
Bristol BS1 5BT
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XS 174/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Projekt Rhoserchan

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 550 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 10 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 28 lutego 2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi (rehabilitacja osób uzależnionych
od narkotyków)

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
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