
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 274/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 45/06

Państwo członkowskie Łotwa

Region Pomoc przeznaczona jest jedynie dla obszarów otrzymujących szczególne
wsparcie, określonych w rozporządzeniu ministerialnego Nr 637 ustanawiają-
cego procedurę nadawania i odbierania statusu obszaru otrzymującego szcze-
gólne wsparcie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach otrzymujących szczególne wsparcie

Podstawa prawna — Vienotais programmdokuments; Programmas papildinājums
— Ministru kabineta noteikumiem Nr. 637 “Īpaši atbalstāmo teritoriju statusa

piešķiršanas un atcelšanas kārtība”
— Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Noteikumi par projektu iesniegšanas

un finansēšanas kārtību grantu shēmā “Atbalsts ieguldījumiem un uzņē-
mumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās””

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

Program
pomocy

Całkowita
kwota roczna
pomocy

Finansowanie z budżetu państwa

2004:
0 LVL (0 EUR)

2005:
2 000 000,00 LVL (2 845 743,62 EUR)

2006:
3 150 000,00 LVL (4 482 046,20 EUR)

Finansowanie w ramach EFRR

2004:
0 LVL (0 EUR)

2005:
2 000 000,00 LVL (2 845 743,62 EUR)

2006:
3 150 000,00 LVL (4 482 046,20 EUR)

Planowana pomoc ogółem

2004-2006:
10 300 000,00 LVL (14 655 579,65 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
Nie przekracza 50 %

Data realizacji 1.1.2004 r.

Program rozwoju przedsiębiorczości na obszarach otrzymujących szczególne
wsparcie realizowany jest od dnia 1 stycznia 2004 r. na mocy decyzji Komisji
Europejskiej C (2003) 5354/5 z dnia 25.12.2003 r., zatwierdzającej program w
ramach procedury przejściowej.

Niniejsze informacje mają na celu poinformowanie Komisji o wprowadzonych
do programu zmianach
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Termin składania projektów upływa 31 grudnia 2006 r. Ocena wniosków i
wybór projektów odbędzie się do 30 czerwca 2007 r.

Ostatnich płatności w ramach programu LV/08/2003 „rozwój przedsiębiorczości
na szczególnych obszarach objętych pomocą” należy dokonać do 31 sierpnia 2008 r.

Program jest również zgodny z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej w
sprawie pomocy regionalnej

Cel pomocy Celem pomocy jest współfinan-
sowanie projektów rozwojowych
przedstawionych przez MŚP,
pozwalających na przyspieszenie
rozwoju szczególnych obszarów
objętych pomocą i ułatwienie
prowadzenia na nich działalności
gospodarczej. Umożliwi to zlik-
widowanie rozbieżności między
różnymi obszarami i na zapew-
nienie zrównoważonego
rozwoju w całym kraju.

Tak

Sektory gospodarcze Wszystkie sektory kwalifikujące
się do pomocy dla MŚP

Nie

Sektory kwalifikujące się do
pomocy

— działalność produkcyjna Tak

— budownictwo Tak

— przetwarzanie (z wyjątkiem
przetwarzania produktów
rolnych lub rybnych)

Tak

— usługi (z wyjątkiem wynaj-
mowania wyposażenia lub
sprzętu technicznego, usług
doradczych lub usług pośred-
nictwa finansowego oraz
usług transportowych)

Tak

— w przypadku przedsiębiorstw
działających w sektorze
rolniczym, usługi rolnicze
kwalifikują się do pomocy,
jeżeli ze świadczenia usług o
charakterze rolniczym
pochodzi co najmniej 75 %
obrotów przedsiębiorstwa

Tak

Sektory niekwalifikujące się do pomocy

— produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
lub rybnych

— usługi transportowe

— hutnictwo stali

— przemysł włókien syntetycznych

— budownictwo okrętowe i stoczniowe usługi remontowe

— przemysł motoryzacyjny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

Elizabetes iela 19
LV-1010 Rīga

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 93/06

Państwo członkowskie Česká republika

Region Ústecký kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

České přístavy, a.s.

Podstawa prawna Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zob. http://
www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb032-00.pdf

oraz

(Zasady finansowania programów, budów i innych działań z budżetu Państwo-
wego Funduszu Infrastruktury Transportowej w 2005 r.), zob. www.sfdi.cz —
Veřejné listiny (dalej zwane „zasadami”)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

0,119 909 mln EUR
(3, 386 mln CZK)

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 1.8.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.10.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do wybranych sektorów Tak

Usługi transportowe Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 12
CZ-110 15 Praha 1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Nr środka pomocy XS 94/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Yorkshire and the Humber

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje na remont nieruchomości w Bridlington (Władze samorządowe regionu
East Riding of Yorkshire)

Podstawa prawna Local Government Act 2000

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,137 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 22.5.2006 r.
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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

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen Street, Leeds, LS1 2TW, United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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