
Informacje przekazywane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej
na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-

biorstw

(2006/C 218/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 53/2002

Państwo członkowskie Niemcy

Region Brandenburg an der Havel

Nazwa programu pomocy Dotacja na spłatę odsetek

Podstawa prawna Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel,
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Verordnung
(EG) Nr. 70/2001 der Kommission

Roczne wydatki planowane w ramach programu w roku budżetowym 2002 do dyspozycji przewidziano
50 000 EUR;
dotacja na spłatę odsetek dla jednego przedsiębiorstwa
wynosi maksymalnie 7 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 7 500 EUR lub 35 % EDB powiększone o 15 % EDB

Data realizacji z dniem wejścia w życie rozporządzenia w wyniku
uchwały Rady Miasta z dnia 29.5.2002 r. i publikacji w
Dzienniku Urzędowym Miasta Brandenburg an der Havel
dnia 18.6.2002 r.

Czas trwania programu do dnia 31.12.2002 r.

Cel pomocy wspieranie inwestycji małych przedsiębiorstw w celu
wzmocnienia ich potencjału gospodarczego i stworzenia
względnie utrzymania miejsc pracy

Sektory gospodarki objęte programem
wszystkie sektory związane z produkcją
inne usługi

Kod wg klasyfikacji NACE
15.1. — 36.6.
45.1. — 45.5.
50.1. — 51.7.
(z wyjątkiem: sieci handlowych; sprzedawców detalicz-
nych; 50.5.; 51.1.; 51.47.6.; 51.65.3.; 51.51.)
52.1. — 52.7.
(z wyjątkiem: sieci handlowych; sprzedawców detalicz-
nych; 52.31.; 52.61.; 52.48.8.; 52.48.9.; 52.50.1.; 52.6.)
55.1. — 55.5.
(z wyjątkiem: 55.30.5.; 55.40.4.; 55.5.; sieci; franszyzo-
biorców)
63.40.1.
72.
73.10.
74.81
93.0
(z wyjątkiem: 93.03.; 93.04.; 93.05.)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel
Amt für Wirtschaftsförderung
Potsdamer Straße 18
D-14776 Brandenburg
Tel: (0049) 33 81 58 78 07
E-mail: wirtschaftsfoerderung@stadt-brb.brandenburg.de

Dalsze informacje Kontakt:
pani Brandt
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Numer pomocy XS 134/03

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy Jednolity dokument programowy — cel 2 — region
Liguria (2000-2006) — środek 1.4 „Wspieranie innowacji”
— Podśrodek A) „Innowacje technologiczne w zakresie

funkcji związanych z cyklem produkcyjnym przedsię-
biorstw”;

— Podśrodek C) „Innowacje organizacyjne”;
— Podśrodek D) „Innowacje handlowe”;
— Podśrodek E) „System jakości w przedsiębiorstwach”

Podstawa prawna — Legge n. 598/94, art. 11 e s.m.i.;
— Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006 appro-

vato con Decisone Commissione Europea
C(2001)2044 del 7.9.2001;

— Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo
2 Regione Liguria 2000-2006, approvato con Delibera-
zione Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001, così
come modificato con Deliberazione della Giunta regio-
nale n. 694 del 2.7.2002 e n. 872 del 25.7.2003;

— Bando della Misura 1.4 «Sostegno all'innovazione» —
Sottomisura A), C), D) e E), approvato con Delibera-
zione della Giunta regionale n. 863 del 25.7.2003

Roczne wydatki planowane w ramach programu Całkowite wydatki: 4 543 084 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Dopłata do oprocentowania w wysokości równej 100 %
stopy referencyjnej, nieprzekraczająca 15 % lub 7,5 %
ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) odpowiednio dla małych
i średnich przedsiębiorstw położonych na obszarach obję-
tych celem 2 oraz 18 % lub 14 % EDB odpowiednio dla
małych i średnich przedsiębiorstw położonych na obsza-
rach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87 ust.
3 lit. c) traktatu WE.
Lub:
dotacja kapitałowa (w przypadku pomocy udzielanej w
ramach podśrodka 1.4 A) przy maksymalnej intensywności
równej 15 % lub 7,5 % EDB odpowiednio dla małych i
średnich przedsiębiorstw położonych na obszarach obję-
tych celem 2 oraz 18 % lub 14 % EDB odpowiednio dla
małych i średnich przedsiębiorstw położonych na obsza-
rach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87 ust.
3 lit. c) traktatu WE

Data realizacji 1.12.2003 r.

Czas trwania programu 31.12.2006 r.

Cel pomocy Omawiane podśrodki są przeznaczone na wspieranie
inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw służących
wprowadzaniu i rozwijaniu innowacji w przedsiębior-
stwach w celu podniesienia ich konkurencyjności

Sektor(-y) gospodarki Produkcja i usługi związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc MCC SpA
Via Piemonte, 51
I-00187 Roma
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