
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 275/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 28/05

Państwo członkowskie Francja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ulga podatkowa na wydatki związane z poszukiwaniem rynków zbytu

Podstawa prawna Articles 244 quater H, 199 ter G, 220 I et 223 O i du code général des impôts
(article 23 de la loi de finances pour 2005)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 1.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Czas trwania nie został ograniczony

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Nie

wszystkie usługi Tak

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Nr środka pomocy XS 113/05

Państwo członkowskie Republika Litewska

Region Litwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Obszary działalności „Zróżnicowanie produkcji rolnej i odpowiednich sektorów
gospodarki w celu osiągnięcia szerokiego zakresu rodzajów działalności gospo-
darczej i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów” oraz „Wspieranie agro-
turystyki i rękodzieła” w ramach prioretowego środka rozwoju obszarów wiej-
skich i rybołówstwa „Wspieranie przystosowania i rozwoju obszarów wiej-
skich” zgodnie z litewskim jednolitym dokumentem programowym 2004-2006

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr.
3D-445 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros
ir žuvininkystės prioriteto priemones“ Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
skatinimas veiklos sritis „Žemes ūkio ir artimų ekonomines veiklos sektorių
įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonomines veiklos pobūdžio ir alternatyviu.
pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatu skatinimas“, patvirtinimo (Zin.,
2004, Nr. 121-4457)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,7 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
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Data realizacji 10.8.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministerija

Gedimino pr. 19
LT-01 103 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Nr środka pomocy XS 138/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacja przeznaczona na zachęcanie do wykorzystywania materiałów odzyska-
nych i produktów ubocznych

Podstawa prawna Resolución MAH/2577/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases
y se hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar el
consumo de materias recuperadas y subproductos. (DOGC núm. 4689 de
2.8.2006)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4 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 2.8.2006 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia Residuos de Cataluña

Dr. Roux, n. 80
E-08017 Barcelona

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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