
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 246/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 17/06

Państwo członkowskie Dania

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Program strategiczny — nanonauka i nanotechnologia”

„Program strategiczny — badania naukowe w dziedzinie informatyki”

„Program strategiczny — interdyscyplinarne zastosowanie nanotechnologii,
biotechnologii oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych”

Podstawa prawna „Lov om forskningsrådgivning m.v” (Akt nr 405, 28.5.2003) oraz zaproszenie
do składania wniosków

Planowane roczne wydatki w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,51 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 31.12.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008 r.

(Uwaga: Jesteśmy gotowi wprowadzić zmiany zgodnie ze zmianami w zasadach
zawartych w następnym rozporządzeniu pod koniec 2007 r.)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Badania
naukowe

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Forskningsstyrelsen (Direction de la recherche)

Artillerivej 88
DK-2300 København S

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak

Nr środka pomocy XS 27/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na zakup urządzeń niezbędnych do tworzenia lub modernizacji
programów nadawanych drogą naziemną przez węgierskich lokalnych i regio-
nalnych nadawców radiowych

Podstawa prawna A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3)
bekezdése, az Országos Rádió és Televízió Testület 81/2006. (I. 11.) számú
határozata
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,12 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 18.1.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

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

Országos Rádió és Televízió Testület

Reviczky u. 5.
H-1088 Budapest

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 104/06

Państwo członkowskie Republika Słowacka

Region Całe terytorium Słowacji — zgodnie z regionalną mapą pomocy państwa

Regiony określone zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a)

Regiony określone zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
(Program pomocy na rzecz badań i rozwoju Agencji Wspierania Badań i
Rozwoju)

Podstawa prawna Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) je naria-
denie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, publiko-
vané v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. ES C, 13.1.2001) v znení nariadenia
Komisie (ES) č. 364/2004 z 25.2.2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum
a vývoj a zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

34 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
rozporządzenia

Tak

— badania podstawowe 100 %
— badania przemysłowe 60 % +

premie regionalne
— rozwój 35 % + premie regio-

nalne
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Data realizacji 14.6.2006 r.

W odniesieniu do premii regionalnych Republika Słowacka zobowiązuje się
postępować zgodnie z art. 9 pkt 107 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy
regionalnej na lata 2007-2013 (Dz.U. C 54 z 4.3.2006)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP — pomoc na rzecz
badań i rozwoju

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporzą-
dzenia Komisji nr 70/2001 zmienio-
nego rozporządzeniem 364/2004

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23
SK-811 07 Bratislava

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 122/05

Państwo członkowskie Francja

Region Wszystkie z wyjątkiem regionu Ile-de-France i aglomeracji Lyon

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na inwestycje w nieruchomości i wynajem budynków, przyznawana
przedsiębiorstwom przez poszczególne samorządy terytorialne lub grupy samo-
rządów terytorialnych

Podstawa prawna Art. L. 1511-3 et R. 1511-4 à R. 1511-23 du code général des collectivités
territoriales

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy
Nie dotyczy

To samorządy terytorialne zade-
cydują, jakie kwoty przeznaczą
na program pomocy. Kwot tych
nie można przewidzieć z wyprze-
dzeniem

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

tak

Data realizacji 29.5.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak
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Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikowane do przy-
znania pomocy dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

tak

— sektor wydobycia węgla nie

— wszystkie sektory związane z
produkcją

lub

hutnictwo stali tak

budownictwo okrętowe tak

przemysł włókien syntetycznych tak

przemysł motoryzacyjny tak

inny sektory związane z
produkcją

tak

— wszystkie usługi

lub

usługi transportowe nie

usługi finansowe nie

inne usługi tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales — Direc-
tion générale des collectivités locales

Place Beauvau
F-75800 Paris cedex 08

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak

Nr pomocy XS 147/03

Państwo Członkowskie (Zjednoczone Królestwo i) Republika Irlandii

Region Cała Irlandia (32 hrabstwa)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

InterTradeIreland Acumen Consultancy programme

Podstawa prawna British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 (Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its
function)

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

Maksymalny koszt na podmiot

2003/04: 3 000 GBP

2004/05: 3 000 GBP

2005/06: 3 000 GBP

Maksymalna wartość pomocy

2003/04. (30 x 3 000 GBP) 90 000 GBP

2004/05: (45 x 3 000 GBP) 135 000 GBP

2005/06: (45 x 3 000 GBP) 135 000 GBP

Wartość pomocy w zakresie usług konsultingowych przez 3 lata
= 360 000 GBP, co stanowi 50% wkładu.

Środki są przekazywane podmiotom jednorazowo w ciągu 52 tygodni, co
oznacza, że podmioty nie kwalifikują się do otrzymania kolejnych środków w
następnych latach

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalnie do 3 000 GBP środków pomocowych na podmiot, co stanowi
50 % pomocy
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Data realizacji Przedmiotowy program będzie trwał przez trzy lata od listopada 2003 r.

Przedsiębiorstwa indywidualne będą się kwalifikować do otrzymania pomocy
najwyżej przez 52 tygodnie

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Przedmiotowy program będzie trwał od listopada 2003 r. do grudnia 2006 r.

Cel pomocy Umożliwić MŚP dostęp do fachowych usług doradczych, które pomogą im
rozwinąć i zwiększyć handel transgraniczny poprzez rozwój umiejętności
badawczych i funkcjonowania na rynku oraz zwiększenie doświadczenia

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc:

InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street
Newry BT34 2DE
Tel: (44-28 30) 83 41 09
United Kingdom
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