
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 222/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 74/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Umowa inwestycyjna

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;
Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, art 26;
Deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2004, n. 242.

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

Kwota całkowita wynosi 25
mln EUR, przy czym szaco-
wane wydatki w 2005 r.
mają wynieść 10 mln, a w
2006 r. — 15 mln

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się wsparcia w
odniesieniu do kredytów

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Nie

Gwarantowane
pożyczki

Nie

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

Data realizacji 2.8.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

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

Nie

Pomoc ograniczona do poszczególnych
sektorów

Tak

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak, sektory: włókienniczy,
obuwniczy, informatyczny i
turystyczny

Lub

Hutnictwo stali Nie

Budownictwo okrętowe Nie

Włókna syntetyczne Nie

Przemysł motoryzacyjny Nie

Inne sektory związane z produkcją Nie

— Wszystkie usługi Nie

Lub

Usługi transportowe Nie

Usługi finansowe Nie

Inne usługi Nie
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Calabria

Adres:
Via Massara, n.2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Numer pomocy XS 108/01

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc inwestycyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczo-
usługowych

Podstawa prawna Art. 40 L.R. 23.12.2000 n. 32 con modificazioni ed integrazioni apportate
dagli art. 110 e 111, commi 1 e 2 della L.R. 3.5.2001 n. 6

Maksymalna intensywność pomocy 35 % EDN + 15 % EDB

Data realizacji Po zawarciu umowy z beneficjentami, którzy zostaną wyłonieni w następstwie
publikacji zaproszenia do składania wniosków.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 2006 r.

Cel pomocy Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw rzemieślni-
czych, ich konsorcjów lub spółdzielni

Sektor(-y) gospodarki Usługi rzemieślnicze

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Adres:
Via degli Emiri n. 43
I-Palermo

Inne informacje Pomoc obejmuje dotacje kapitałowe

Numer pomocy XS 131/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia (Sycylia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Promowanie i wspieranie regionalnych programów na rzecz badań naukowych
i innowacji”; obejmuje dwa działania: Działanie A — „Pomoc na rzecz MŚP na
przygotowanie regionalnych i europejskich projektów badań naukowych” oraz
działanie B — „Wsparcie na rzecz innowacyjnych i eksperymentalnych
projektów realizowanych w sieciach współpracy”

Podstawa prawna art. 38 della legge della Regione Siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000 (S.O.
GURS n. 61 del 23 dicembre 2000) contenente disposizioni per l'attuazione del
Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 e riordino dei regimi
di aiuto alle imprese; POR Sicilia 2000-2006 approvato, da ultimo, con Deci-
sione CE C(2004) n. 5184 del 15.12.2004 e relativo Complemento di Program-
mazione, misura 3.14; D.D.G. del 17 marzo 2005 (GURS n. 15 dell'8 aprile
2005) concernente il bando relativo alle procedure per la richiesta, la conces-
sione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla misura 3.14 del POR Sicilia
2000-2006; Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001 (G.U.C.E. serie L-10 del 13.1.2001); Regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004 (G.U.C.E. serie L-63 del 28 febbraio 2004)
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2005 r.: 66 mln EUR
2006 r.: 14 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia,
w granicach pułapów określonych w art. 5a „Pomoc
na badania i rozwój” oraz 5b „Pomoc na techniczną
analizę możliwości wykonania” rozporządzenia
(WE) nr 70/2001 zmienionego rozporządzeniem
(WE) nr 364/2004

Tak

Data realizacji 8 kwietnia 2005 r. (data opublikowania zaproszenia do składania wniosków w
dzienniku urzędowym dla regionu Sycylia — GURS); pomoc może być przy-
znawana od 1 listopada 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP
Działanie A:

zachęcenie przedsiębiorstw do określenia najlep-
szych rozwiązań w dziedzinie organizacji,
zarządzania i technologii w odniesieniu do stoją-
cych przed nimi problemów, jak również do wska-
zania strategii ochrony i zastosowania know-how
oraz opracowania planów wykorzystania i rozpow-
szechnienia wyników;
Działanie B:

podniesienie standardów jakości w przedsiębior-
stwie, zwiększenie konkurencyjności oraz zapew-
nienie lepszych powiązań przedsiębiorstwa z ośrod-
kami badawczymi oraz wymiana technologii z
innymi przedsiębiorstwami

Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP:
sekcje B, C, D, E, F i I „Klasyfikacji działalności gospodarczej
ISTAT ATECO 2002” — z wyłączeniem zakazów i ograniczeń
wynikających z obowiązujących przepisów wspólnotowych UE

Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Siciliana — Assessorato dell'industria — Dipartimento regionale indu-
stria

Adres:
via Ugo La Malfa n. 87/89
I-90146 Palermo

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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