
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 275/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XS 2/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Sananet BV, Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen
Nederland

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie
Limburg. Nadere subsidieregels voor de bevordering van de economische
ontwikkeling

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

111 250 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak, 15 % + 10 % (mapa
pomocy —
gmina) = 25 % jednora-
zowych inwestycji w
rzeczowe aktywa trwałe i
wartości niematerialne i
prawne

Data realizacji 23.12.2005 r. Nie wypłacono jeszcze zaliczek

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.11.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Inwestycja w centrum danych i oprogramowanie
oraz jednorazowa inwestycja w sprzęt (health
buddy) w celu umożliwiania świadczenia pomocy
na odległość.

Tak, małe

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Tak, działalność wspie-
rająca opiekę medyczną

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Limburg

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 15/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Prowincja Gelderland
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

NOC*NSF te Arnhem

Podstawa prawna Rozporządzenie WE 70/2001, w szczególności jego art. 4 i art. 5 łącznie z
Subsidieregeling Sociaal Economisch Beleid Provincie Gelderland, art. 5.1

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

Program pomocy nie dotyczy

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy:

500 000 EUR jednora-
zowo

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
70/2001

Tak, całkowite koszty
projektu wynoszą
5 855 440 EUR kwalifi-
kowane inwestycje
wynoszą 5 319 940 EUR
W tym pomocą objęte
jest 392 250 EUR; Koszty
doradztwa wynoszą
535 500 EUR. W tym
pomocą objęte jest
107 750 EUR; Maksy-
malna intensywność
pomocy: 500 000 EUR

Data realizacji 1.2.2006 r. (data decyzji 17.1.2006 r.)

Okres przyznawania pomocy indywi-
dualnej

Okres realizacji projektu upływa 31.12.2007 r.

pomoc jest jednorazowa, zobowiązanie do płatności podjęto dnia 17 stycznia
2006 r. Płatność następuje po opublikowaniu

Cel pomocy wspieranie innowacji w sporcie wyczynowym, które może doprowadzić do
powstania nowych produktów i usług w zakresie sportu wyczynowego

Sektory gospodarki Inne usługi sektory ukierunkowane
na sport (wyczynowy):
rozwój nowych
produktów i usług
związanych ze sportem
wyczynowym

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Gelderland

Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia n.d.

Nr środka pomocy XS 25/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Regionalny plan rozwoju gospodarczego — środek D — pożyczki. „Fundusz
gwarancji wzajemnych na rzecz MŚP”

Podstawa prawna Delibera di Giunta Regionale n. 1195 del 23.12.2005
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
fundusz gwarancyjny

10 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

200 mln EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji marzec 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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana

Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 43/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Prowincja Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Nazwa przedsiębiorstwa: Darwin Business Partner B.V.

Podstawa prawna Algemene subsidieverordening (Asv), hoofdstuk 6, Milieu, onderdeel regeling
stimulering duurzame energie

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 504 045,00 EUR
(3,6 % całkowitych
kosztów inwestycji
ponoszonych przez
Darwin Business
Partner B.V.)

Gwarantowane pożyczki —

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

Data realizacji Data podjęcia decyzji: 19 grudnia 2005 r. z zastrzeżeniem, że pomoc zostanie
udzielona po dokonaniu zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1 lipca 2007 r. (budowa instalacji).

Na prośbę wnioskodawcy możliwe jest ubieganie się o zaliczkę w wysokości
maksymalnie 80 % kwoty, na którą prawdopodobnie będzie opiewał wniosek.
W przypadku gdy możliwość taka nie zostanie wykorzystana kwota podlega
jednorazowej wypłacie 13 tygodni po zatwierdzeniu pomocy.
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Cel projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji gazu syntezo-
wego m.in. z biomasy w celu zastąpienia gazu ziemnego
(paliw kopalnych). Pozwoli to na uniknięcie emisji CO2
powstałych ze spalania gazu ziemnego i wprowadzenie
gazu syntezowego jako nośnika energii:

— Emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych zostanie
dzięki realizacji projektu PRISMa zmniejszona rocznie
o około. 15 000 ton. Projekt może zostać zrealizo-
wany w szeregu projektów w prowincji Zuid-Holland
i przyczynić się do podobnego ograniczenia emisji
CO2 (działanie modelowe)

— Projekt ma charakter wysoce innowacyjny na skalę
Królestwa Niderlandów i nigdy wcześniej nie był
realizowany. Niderlandzkie środowisko badawcze
(ECN, TNO, TU Delft) od kilku lat ubiega się o prze-
mysłowe zastosowania nadające się do celów badaw-
czo-rozwojowych.

— Wielkość projektu oznacza przełom i przejście do
skali przemysłowej. Tym samym w Europoort usta-
nawia się nowy standard przetwarzania zanieczy-
szczonych strumieni biomasy (Best available tech-
nique).

Dzięki projektowi PRISMa osiągnie się szereg bardzo
pożytecznych oddziaływań na środowisko:

— Zastąpienie 15-20 mln m3/rok gazu ziemnego wyko-
rzystywanego do produkcji pary wodnej

— Wykorzystanie źródeł odnawialnych, prowadzące do
zrównoważonej produkcji gazu

— Zmniejszenie ilości popiołu w porównaniu do
spalania

— Oczyszczanie gazu jest bardzo efektywne, ponieważ
(w porównaniu ze spalaniem) konieczne jest oczy-
szczanie jedynie niewielkiej ilości gazu.

Oczekiwanym wynikiem projektu jest zastąpienie 15-20
mln m3 gazu ziemnego rocznie, wprowadzenie techniki
zgazowania na skalę przemysłową stanowiące istotny
etap rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt PRISMa dotyczy wytwarzania energii na stosun-
kowo niewielką skalę w Europoort bez wykorzystywania
paliw kopalnych. Pierwsza funkcjonalna jednostka (insta-
lacja) jest konieczna, aby uatrakcyjnić umieszczanie więk-
szej liczby jednostek w sąsiedztwie użytkownika (obszary
ogrodnicze lub inne sektory). Powinno to przyczynić się
do obniżenia kosztów energii. Udzielona pomoc w wyso-
kości 540 045 EUR wynosi 3,6 % materiałowych
kosztów budowy instalacji.

Tak

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

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandlaan 1
2596 AW Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer środka pomocy XS 54/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna (Sardynia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na rzecz rzemiosła na Sardynii
— Pomoc na nowe inwestycje

Podstawa prawna L.R. 51/93 art. 10 bis

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006

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

Łączne wydatki przewidziane w warunkach zaproszenia do składania wniosków
na rok 2006 wynoszą 15 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Nakłady kapitałowe do poziomu 30 % inwestycji kwalifikującej się do objęcia
pomocą w całym regionie oraz do 35 % w prowincjach o najbardziej nieko-
rzystnych warunkach w regionie. Intensywność pomocy nie może przekroczyć
35 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN) plus 15 % ekwiwalentu dotacji brutto
(EDB) w przypadku MŚP. Finansowanie na podstawie art. 10a ustawy regio-
nalnej nr 51/93, przyznawane jest w ramach pułapów i zobowiązań określo-
nych w stosownych przepisach wspólnotowych i podlega realizacjiw okresie
obowiązywania przy jednoczesnej automatycznej aktualizacji prognoz zawar-
tych w nowym planie pomocy regionalnej

Data realizacji Od 1 marca 2006 r

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Od 31 grudnia 2006 r. (data wygaśnięcia rozporządzenia 70/2001)

Cel pomocy Rozwój regionalnej bazy produkcyjnej dzięki nakładom kapitałowym na rzecz
MŚP z sektora rzemiosła na programy inwestycyjne mające na celu wprowa-
dzenie nowych inicjatyw i/lub konsolidację starych poprzez budowę nowej
infrastruktury lub rozbudowę, modernizację, restrukturyzację, przekształcenie
lub przeniesienie istniejącej infrastruktury

Sektory gospodarki Wszystkie MŚP wpisane do rejestru przedsiębiorstw rzemieślniczych w rozu-
mieniu ustawy nr 443/85, z wyłączeniem wrażliwych sektorów

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma della Sardegna — Assessorato del turismo, artigianato e
commercio

Viale Trieste 105
Cagliari (Italia)

Adres internetowy www.regione.sardegna.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Pomoc na rzecz MŚP wpisanych do rejestru przedsiębiorstw rzemieślniczych w
rozumieniu ustawy nr 443/85, prowadzących działalność w sektorze przetwór-
stwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przyznawana jest zgodnie
z rozporządzeniem 1/2004

Nr środka pomocy: XS 84/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc w formie dofinansowania kosztów korzystnych gwarancji bankowych w
celu wsparcia ponownego uruchomienia działalności gospodarczej przez małe i
średnie przedsiębiorstwa poszkodowane w czasie powodzi na terenie Republiki
Czeskiej w 2006 r.

Podstawa prawna Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

5 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

10 mln EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

0,03 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

0,3 mln EUR
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 2.5.2006 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

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 95/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Yorkshire and the Humber

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Scruton & Co (Builders) Ltd

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

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

0,797 mln GBP

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 22.5.2006 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

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen St
Leeds, LS1 2TW
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 96/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Yorkshire and the Humber

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Immingham Industrial Estate Ltd

Podstawa prawna Local Government Act 2000
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Roczne wydatki planowane w ramach
pomocy lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmio-
towi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

1 340 516 GBP

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 22.5.2006 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

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen St
Leeds, LS1 2TW
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 101/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Antur Penllyn

Podstawa prawna (1) Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (SI
2000/906); Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation
2000.

(2) 29 Welsh Development Agency Act 1975, as amended

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

7 380 GBP

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 5.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Uwaga: jak zaznaczono powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31
grudnia 2006 r. Płatności z tytułu tego zobowiązania mogą być dokonywane
(zgodnie z zasadą n+2) do dnia 30 czerwca 2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi: turystyka Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 117/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ośrodek Wspierania Budownictwa i Technologii

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/
906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,013 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 1.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Uwaga: jak podano powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31
grudnia 2006 r. Płatności z tytułu tego zobowiązania można dokonywać
(zgodnie z zasadą n+2) do dnia 30 czerwca 2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak -

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi (budownictwo) Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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