
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 253/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XS 9/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise — zróżnicowana intensywność pomocy w zależności od obszaru,
którego środek pomocy będzie dotyczył

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wieloletni program pomocy na rzecz odnowy gospodarczej w regionie Molise
po okresie klęsk żywiołowych — zaproszenie do składania wniosków w
sprawie przyznania pomocy dla spółek handlowych

Podstawa prawna Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo
2003, e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise,
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e
per quelli meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predi-
sposizione di un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa
produttiva nel territorio della Regione Molise.

Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Delibe-
razione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica, con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10
dicembre 2004).

Podstawa prawna jest dostępna na oficjalnej stronie regionu Molise, pod
adresem www.regione.molise.it, w specjalnej sekcji poświęconej wieloletniemu
programowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu
Molise

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Średnia na okres trzech
lat

4,00 mln EUR

Wydatki przewidziane
na cały okres

w tym: Gwarantowane
pożyczki

Średnia na okres trzech
lat

0,17 mln EUR

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

Data realizacji 7.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 r.

Cel pomocy Pomoc na rzecz MŚP prowadzących działalność
handlową (w tym na uruchomienie działalności).

Tak

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Inna działalność handlowa Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 18/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Region Szkocja (władze lokalne)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Support for SMEs for consultancy and research and development

Podstawa prawna Section 20 of Local Government in Scotland Act 2003

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

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

Data realizacji Od 1.1.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Scottish Executive

State Aid Unit
Meridian Court
5 Cadogan Street
Glasgow G2 6AT
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 58/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje na spłatę odsetek od pożyczek przeznaczonych na finansowanie inwes-
tycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Podstawa prawna Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
de 17 de marzo de 2006 (BOR No 40/2006, de 23 de marzo), por la que se
modifican las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en forma de
bonificación de intereses de préstamos destinadas a financiar inversiones empre-
sariales 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

1,00 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 23.3.2006 r.
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

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 produkcja i dystrybucja
energii, budownictwo z wyjątkiem budowy
obiektów, handel z wyjątkiem handlu produktami
spożywczymi, transport, gospodarka magazynowa
i łączność, wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi,
informatyka, badania i rozwój, inne rodzaje przed-
siębiorczości, działalność sanitarna i weterynaryjna,
pomoc społeczna i inna działalność usługowa)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
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

Pomoc nr XS 73/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo Dolnośląskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
na terenie miasta Legnicy

Podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej nr XL/409/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
przyjęcia programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw na terenie miasta Legnicy. 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 indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,642 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 22.3.2006

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

Prezydent miasta Legnicy
/076/ 72 12 215

PL-59-220 Legnica, pl. Słowiański 8

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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