
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 239/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XS 3/06

Państwo Członkowskie Rzeczypospolita Polska

Region Północno zachodni (1.4)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Program pomocy regionalnej dla małych i średnich przedsiębiorców inwestują-
cych na terenie Gminy Sulęcin

Podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tj. z 2002 r. Dz.U. nr 9 poz. 84 ze zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,6 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data wykonania 22.9.2005 r.

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania
pomocy dla MSP

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Burmistrz Sulęcina

ul. Lipowa 18
PL-69-200 Sulęcin

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Pomoc nr XS 4/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Małopolska

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Program pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gminie Alwernia

Podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie programu pomocy dla Małych i
Średnich Przedsiębiorstw w Gminie Alwernia. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z
2002 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
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Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,45 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data wykonania 1.12.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania
pomocy dla MSP

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Burmistrz Gminy Alwernia

ul. Gęsikowskiego 7
PL-32-566 Alwernia

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 33/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na dostosowanie MŚP do wymogów społeczeństwa informacyjnego

Podstawa prawna Resolución de 14 de febrero de 2006, del Presidente de la Agencia de Inver-
siones y Servicios de Castilla y León (ADE), por la que se aprueba la convoca-
toria, así como las disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la
concesión de determinadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León para 2006 cofinanciadas con fondos estructurales (Línea
6)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2 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 Tak

Data realizacji 18.2.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León

C/ Duque de la Victoria, no 23
E-47001 Valladolid

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 44/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

BIZKAIBERRI LAGUNTZAK, program promujący wprowadzanie innowacji w
MŚP w prowincji Vizcaya

Podstawa prawna Decreto Foral 38/2006, de 28 de febrero, por el que se regula Bizkaiberri
laguntzak, Programa de impulso a la innovación de las pymes de Bizkaia del
Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2006 r.: 2 500 000 EUR

2007 r.: 3 500 000 EUR

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

Data realizacji 9.3.2006 r. — 31.12.2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia

Obispo Orueta no 6
E-48009 Bilbao (Bizkaia)

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 46/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto — izby handlowe (Camere di Commercio — CCIAA) regionu Veneto,
bezpośrednio lub pośrednio za pomocą swoich specjalnych agencji, unii regio-
nalnej (l'Unione regionale) oraz swojego ośrodka zewnętrznego (Centro Estero
Veneto)

Nazwa programu pomocy Pomoc na badania i rozwój dla MŚP, w tym dla konsorcjów, stowarzyszeń oraz
spółek z okręgów przemysłowych

Podstawa prawna Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle CCIAA
e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro Estero Veneto

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

3 900 000 (trzy miliony
dziewięćset tysięcy) EUR

W przypadku 20 % rocz-
nego wzrostu tej kwoty
całkowitej, CCIAA dla
regionu Veneto jest
formalnie zobowiązana do
powiadomienia Komisji o
zmianach wprowadzonych
w zakresie przedmioto-
wego programu pomocy

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5, 5a, 5b i 5c
rozporządzenia 70/2001 zmienionego rozporzą-
dzeniem 364/04

Tak
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Data realizacji 1.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2009 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP z regionu Veneto na badania
podstawowe, badania przemysłowe i rozwój
przedkonkurencyjny (art. 2 lit. l), i), j) rozporzą-
dzenia 70/2001 zmienionego rozporządzeniem
364/04); pomoc na badania i rozwój (art. 5a),
pomoc na przeprowadzenie studium wykonal-
ności (art. 5b); pomoc na pokrycie kosztów
patentowych (art. 5c)

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Poszczególne CCIAA w regionie Veneto. Przedmiotowy program koordynuje
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Unione regionale:
via delle Industrie, 19/D
I-30175 Marghera (VE)
tel: 0039 041 0999311
fax 0039 041 0999303
e-mail uvcamcom@ven.camcom.it

Strona internetowa www.ven.camcom.it

Inne informacje CCIAA w regionie Veneto już dokonały zgłoszenia programu pomocy na
podstawie rozporządzenia 70/2001 (program pomocy nr XS 76/02, opubliko-
wany w Dz.U. C 18 z 23.1.2004, str. 3.)

Nr środka pomocy XS 51/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Pomoc na zlecanie działań związanych z innowacją”

Podstawa prawna Orden TRI/97/2006, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de ayudas para la subcontratación de actividades de
investigación, desarrollo e innovación (DOGC 4595 de 17.3.2006)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1 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 Tak

Data realizacji Od 17.3.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Uwaga: W przypadku gdy pomoc przyznana jest w formie dotacji na projekt, który obejmuje zakup wyposażenia w ramach wydatków
kwalifikowanych, intensywność pomocy nie może w żadnym wypadku przekraczać intensywności przewidzianej dla tego
rodzaju wydatków w rozporządzeniu Komisji nr 70/2001.
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Nr środka pomocy XS 56/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Lancashire (włączając centralne jednostki administracyjne Blackpool i Black-
burn)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Lancashire Rural Recovery Grant (Fundusz dotacji w celu ożywiania gospodar-
czego wiejskich regionów Lancashire)

Podstawa prawna Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,75 mln GBP

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 1.4.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lancashire County Developments Ltd

Robert House
Starkie Street
Preston PR1 3LU
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 77/06

Państwo członkowskie Cypr

Region Wszystkie regiony Republiki Cypru

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program współpracy dwustronnej między Cyprem a Grecją

Podstawa prawna Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,34 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 Tak: 75 %

Data realizacji 27.4.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31 grudnia 2006 r.
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία
Τ.Κ. 23422, 1683
Λευκωσία

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak:
program
nie dotyczy
dużej
pomocy
indywi-
dualnej w
formie
dotacji
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