
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 251/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XS 10/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Program pomocy dotyczący inwestycji w infrastrukturę turystyczną w latach 2004-
2007

Podstawa prawna Bases reguladorass: Orden Foral 374/2004, de 10 de diciembre (BON no 154, de
24/12/04)
Convocatoria (presupuesto y plazos de presentación): Orden Foral 388/2004 de 24
de diciembre (BON no 157 de 31/12/04) modificado por OF 24/2005, de 4 de marzo
(BON no 44 de 13 de abril de 2005)
OF 511/2005, de 17 de noviembre (BON no 151, de 19.12.2005) por el que autoriza
un incremento de gasto

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy:

2005 1 173 975,00 EUR

2006 1 727 556,09 EUR

2007 2 449 878,60 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 2004-2007

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do 30.6.2007 r. (ostateczny termin realizacji)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi (turystyczne) Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Departamento de Cultura y Turismo
Institución Príncipe de Viana
Dirección general de turismo

Navarreria 39
E-31001 Pamplona (Navarra)

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 13/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Doradztwo dla MŚP dotyczące zwiększenia potencjału

Podstawa prawna Richtlinien über die Förderung von Potentialberatungen im verarbeitenden Gewerbe
(Grund- und Aufbauberatung ) kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

250 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2006 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

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 przy-
znającego pomoc

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Referat III D
Martin-Luther Str. 105
D-10820 Berlin

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 16/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wales (Walia)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Knowledge Bank for Business — pomoc dla MŚP

Podstawa prawna Section 126 of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996;
sections 7 and 8 of the Industrial Development Act 1982; section 5 of the Science
and Technology Act 1965; section 4 of the Development of Tourism Act 1969; the
WDA Act 1975, together with sections 40 and 85 of the Government of Wales Act
1998

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

3 mln GBP

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki
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Maksymalna intensywność
pomocy

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

Data realizacji Od: 26.1.2006 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

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 przy-
znającego pomoc

Welsh Assembly Government

Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 26/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc na rzecz budowy odpowiedniego zaplecza technicznego dla nadawców,
których działalność ma charakter niezarobkowy, i nadawców publicznych

Podstawa prawna A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése,
és az Országos Rádió és Televízió Testület 79/2006. (I. 11.) számú határozata

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,72 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 indywi-
dualnej

31.10.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Országos Rádió és Televízió Testület

Reviczky u. 5.
H-1088 Budapest

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer środka pomocy XS 40/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Przepisy w sprawie innowacyjnych projektów wyjątkowej jakości

Podstawa prawna Kaderwet EZ-subsidies

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

12,2 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 15.2.2006 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do 15.2.2011 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20
2500 EC Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
dotyczy

Nr środka pomocy XS 42/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Dél-Dunántúl

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Dekret organu przedstawicielskiego władz samorządowych miasta Paks określający
zasady wykorzystania środków i zarządzania tymi środkami, uznawany za przepisy
na rzecz rozwoju gospodarczego

Podstawa prawna 4/2006 (II.10) sz. önkormányzati rendelet

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,04 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 10.2.2006 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

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 przy-
znającego pomoc

Paks Város Önkormányzata

Dózsa Gy. u. 55-61
H-7030 Paks

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 59/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Dotacje na inwestycje przeznaczone dla MŚP działających w sektorze przemysłowym,
zajmujących się handlem hurtowym i prowadzących działalność usługową

Podstawa prawna Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 17
de marzo de 2006 (BOR no 37/2006, de 18 de marzo), por la que se modifican las
Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en forma de bonificación de inte-
reses de préstamos destinadas a financiar inversiones empresariales realizadas por
pequeñas y medianas empresas (pymes) aprobadas por Resolución del Presidente de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005 (B.O.R.
no 24/2005, de 17 de febrero), y se fija su texto definitivo

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

5 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 18.3.2006 r.

Czas trwania programu pomocy
lub przyznanej pomocy indywi-
dualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory przemysłowe (wyłącznie przemysł wydobywczy
i wytwórczy, z wyjątkiem przemysłu spożywczego)

Tak

Inne usługi. Wyłącznie handel hurtowy, z wyjątkiem handlu
pojazdami mechanicznymi i produktami spożywczymi, oraz
następujące usługi techniczne związane z sektorem przemy-
słowym:
— usługi transportu drogowego
— obrót towarami i ich magazynowanie
— technologie informatyczne
— badania rynku i badania opinii publicznej
— techniczne usługi inżynieryjne
— testy i analizy techniczne
— reklama
— nabór na stanowiska kierownicze
— biura pracy
— usługi detektywistyczne i ochroniarskie
— projektowanie nieprzemysłowe
— organizowanie targów, wystaw i kongresów
— produkcja kinematograficzna i audiowizualna
— wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i

wody
— budownictwo, z wyjątkiem pozycji F-45.211 — budowa

obiektów
— działalność sanitarna i weterynaryjna, pomoc społeczna
— inna działalność w zakresie pomocy społecznej

Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/Muro de la Mata 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Pomoc nr XS 74/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Miasto Wrocław PL 514

Nazwa programu pomocy lub
nazwa firmy otrzymującej
pomoc indywidualną

Program pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych i średnich przedsię-
biorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie
Wrocławia

Podstawa prawna Uchwała nr XLVIII/3067/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 roku.
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa
kwota przyznanej firmie
pomocy indywidualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,184 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data wykonania 16.3.2006

Okres trwania systemu lub indy-
widualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których
pomoc dotyczy

Ograniczone do poszczególnych sektorów Tak

Inne sektory wytwórcze Tak

Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres władzy przy-
znającej pomoc

Prezydent Miasta Wrocławia

Sukiennice 9
PL-50-107 Wrocław

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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