
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 198/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 159/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region North East of England (północno-wschodnia Anglia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Radiation Watch 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 indywidualna Całkowita kwota pomocy
Dotacja z EFRR w wyso-
kości 10 936 GBP
1257/201/020LCY

10 936 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 5 września 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 przy-
znanie 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 pomocy brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

23.8.2006C 198/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


