
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 275/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 35/06

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy.
Promocja biznesplanów małych i średnich przedsiębiorstw podwykonawstwa
przemysłowego, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Komisji
Europejskiej (WE) 364/2004

Podstawa prawna Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001, Υπουργικές Αποφάσεις:
1339/74/23.1.2006 και 1340/75/23.1.2006

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

Środek pomocy został ogłoszony w styczniu 2006 r., wysokość wydatków
publicznych została ustalona na 17 mln EUR, w perspektywie realizacji
programu operacyjnego na rzecz konkurencyjności (2001-2006)

Maksymalna intensywność pomocy Dofinansowanie do poziomu 55 %

Data realizacji Styczeń 2006 r.

Czas trwania 2000-2006

Cel pomocy Środek wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw przetwórczych, których
ponad 50 % działalności dotyczy sektora podwykonawstwa przemysłowego
(minimalny średni poziom w ciągu ostatnich trzech lat) na cele modernizacji
procesu produkcyjnego w szczególności, a ogółem wszystkich aspektów ich
działalności operacyjnej w ramach zintegrowanego planu, którego realizację
przewidziano na 16 miesięcy. Za małe i średnie przedsiębiorstwo podwyko-
nawstwa przemysłowego uznaje się przedsiębiorstwo wytwarzające zgodnie ze
wskazówkami i planami dostarczonymi przez zleceniodawcę przemysłowego i
w jego imieniu produkt, który zostanie przez tego ostatniego wykorzystany
przy produkcji produktu końcowego

Sektory gospodarki Wszystkie sektory przetwórstwa, z wyjątkiem:
— sektora rolnego;
— sektora rybołówstwa;
— sektora akwakultury;
— programów pomocy uzależnionej od wielkości wywozu i sieci dystrybucji;
— sektorów podlegających specjalnym zasadom (hutnictwo, budownictwo

okrętowe, przemysł motoryzacyjny, włókien syntetycznych itd.)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement)
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Secrétariat général de l'industrie)
∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (Direction des petites et moyennes entre-
prises)
Directrice: κα Μ. Πετρουλάκη (Mme M. Petroulaki)
Tél. (30) 21 06 96 92 70
Fax (30) 21 06 96 92 40

Inne informacje Maksymalna kwota dofinansowania kwalifikujących się biznesplanów wynosi
1 200 000 EUR

11.11.2006C 275/16 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nr środka pomocy XS 71/06

Państwo członkowskie Cypr

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program dostępu do infrastruktury badawczej za granicą na 2006 r.

Podstawa prawna Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2006 για επανα-
προκήρυξη για το 2006 των Προγραµµάτων που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυµα
κατά την τριετία 2003-2005

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,6 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: 75 %

Data realizacji 26.4.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31 grudnia 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

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας [Fondation pour la promotion de la recherche]

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία (Agioi Omologites, Nicosia)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak: program nie dotyczy
dużej pomocy indywi-
dualnej w formie dotacji

Nr środka pomocy XS 72/06

Państwo członkowskie Cypr

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program współpracy badawczej z wybitnymi zagranicznymi naukowcami na
2006 r.

Podstawa prawna Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2006 για επανα-
προκήρυξη για το 2006 των Προγραµµάτων που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυµα
κατά την τριετία 2003-2005

Roczne wydatki planowane 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: 75 %

Data realizacji 26.4.2006 r.
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31 grudnia 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

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (Fondation pour la promotion de la recherche)

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, Λευκωσία (Agioi Omologites, Nicosia)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak: program nie dotyczy
dużej pomocy indywi-
dualnej w formie dotacji

Nr środka pomocy XS 112/05

Państwo członkowskie Republika Litewska

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Obszar działalności „Inwestycje na rzecz poprawy sposobu i racjonalizacji wyle-
siania i wycinki lasu” w ramach prioretowego środka rozwoju obszarów wiej-
skich i rybołówstwa „Gospodarka leśna” zgodnie z litewskim jednolitym doku-
mentem programowym 2004-2006

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr.
3D-437 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal
Lietuvos 2004-2006 metu. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo
plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Miškų ūkis“ patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 121-4449).

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,2 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 1.9.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19
LT-01 103 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
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Numer środka pomocy XS 114/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje z tytułu doradztwa dla MŚP, udzielone zgodnie z środkiem D3 regio-
nalnego programu operacyjnego na działania strukturalne Regionu Valle
d'Aosta związane z realizacją celu 3 w latach 2000-2006

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta regionale n. 2930 del 30.8.2004

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,15 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 1.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2005 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato attività produttive e politiche
del lavoro — Dipartimento industria, artigianato ed energia

Piazza della Repubblica, 15
I-11100 Aosta

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia, środek wyklucza
przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego
powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy,
a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do

objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln
EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co
najmniej 50 %,

— na obszarach, które kwalifikują się do
pomocy regionalnej, intensywność pomocy
netto wynosi co najmniej 50 % lub

b) jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi co
najmniej 15 mln EUR

Tak

Nr środka pomocy XS 120/05

Państwo członkowskie Cypr

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program współpracy w dziedzinie badań z wybitnymi naukowcami zagranicz-
nymi

Podstawa prawna Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας
ηµεροµηνίας 2.2.2005
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Planowane roczne wydatki w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,47 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Kwota ogólna

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak: -75 %

Data realizacji 19.5.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Końcową datą składania wniosków w dziedzinie badań jest dzień 7 paździer-
nika 2005 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (Fondation pour la promotion de la recherche)

Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, (Gonia Apelli kai Nirvana)
Άγιοι Οµολογητές, (Agioi Omologites)
Τ.Κ. 23422
CY-1683 Λευκωσία (Nicosia)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak: pułap dotacji wynosi
170 000 EUR

Nr środka pomocy XS 133/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Przyznanie środków przedsiębiorstwom handlowym w rozumieniu art. 16 ust.
1 ustawy nr 266 z 7 sierpnia 1997 r.

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Legge nazionale 7 agosto 1997, n. 266 art.16 comma 1;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8983

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Całkowita kwota pomocy
wynosi
10 597 244,14 EUR,
przy czym szacowane
wydatki mają wynieść
1 000 000 w roku 2007
i 9 597 244,14 w roku
2008

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się wsparcia
w odniesieniu do
kredytów.

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 21.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

11.11.2006C 275/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Tak, sektor handlowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Nr środka pomocy XS 134/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorstwa w związku z wnioskami o
świadczenia — Działanie 4.1.d z regionalnego programu operacyjnego POR
Calabria 2000-2006

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8982.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Całkowita kwota pomocy
wynosi 3 mln EUR, przy
czym szacowane wydatki
w 2007 r. mają wynieść
1 mln EUR, a w 2008 r.
— 2 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się wsparcia
w odniesieniu do
kredytów

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 21.7.2006 r.

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

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

inny sektor związany z produkcją Tak

usługi finansowe Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
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Nr środka pomocy XS 135/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ośrodki mające na celu promocję innowacyjności MŚP w obrębie obszarów PIT
w celu wzmocnienia grup producentów i poprawy poziomu tych sektorów —
Działanie 4.2.b

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8986.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Całkowita kwota pomocy
wynosi
13 156 845 EUR, przy
czym szacowane wydatki
mają wynieść 3 000 000
w roku 2007 i
10 156 845 w roku
2008

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się wsparcia
w odniesieniu do
kredytów

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 21.7.2006 r.

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

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

inny sektor związany z produkcją Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Numer środka pomocy XS 136/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne doko-
nywane przez konsorcja eksportowe — działanie 4.2 w ramach regionalnego
programu operacyjnego dla regionu Kalabria na lata 2000-2006 (POR Calabria
2000-2006)

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8986.
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Kwota całkowita wynosi
4 mln EUR, przy czym
szacowane wydatki w
2007 r. mają wynieść 1
mln, a w 2008 r. — 3
mln

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się pomocy
na zaciąganie pożyczek

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 21 lipca 2006 r.

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

Inny sektor związany z produkcją Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Numer środka pomocy XS 137/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Investimenti promossi da imprese commerciali nelle aree rurali e montane —
Azione 4.1.c del POR Calabria 2000-2006

Podstawa prawna Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art 31 quater;

Decreto dirigenziale 17 luglio 2007, n. 8985.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Kwota całkowita wynosi
5 mln EUR, przy czym
szacowane wydatki w
2007 r. mają wynieść 2
mln, a w 2008 r. — 3
mln

Gwarantowane
pożyczki

Nie udziela się pomocy
na zaciąganie pożyczek

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 21 lipca 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 usługi Tak, sektor handlu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria

Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
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