
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 283/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 106/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wilgengroep B.V.

Podstawa prawna Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

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

475 717 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak.

Intensywność pomocy ze strony władz wynosi 45 %
(badania przedkonkurencyjne)

Data realizacji 13.6.2006. Z zastrzeżeniem, że pomoc przyznawana jest po publikacji

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2009 r. W razie konieczności program dostosowany zostanie do
stosownych przepisów w razie zmiany rozporządzenia nr 70/2001, o czym
Komisja zostanie powiadomiona

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak.

W ramach tego projektu badawczo-rozwojowego
opracowywany jest prototyp zautomatyzowanej plat-
formy, którą można dostosować do pracy w ogrod-
nictwie szklarniowym. Projektowany wewnętrzny
system transportowy będzie całkowicie samodzielnie
dokonywał pomiarów, rejestrował i wykonywał
różne czynności, takie jak np. dostarczanie substancji
odżywczych lub środków ochrony roślin według
potrzeby. Zautomatyzowana platforma stwarza
zatem możliwości zmniejszenia zużycia surowców i
ograniczenia odpadów. Poza tym, dzięki możliwości
zapewnienia roślinom w określonych sektorach opty-
malnych warunków (temperatura, wilgotność powie-
trza czy zawartość CO2), w jakich niejednokrotnie
człowiek nie mógłby przebywać, można będzie
zagwarantować roślinom lepsze warunki wzrostu.
Ważnym elementem projektu jest ponadto opraco-
wanie sposobu umocowania i przemieszczania plat-
formy w szklarni. Wykorzystanie powierzchni
podłoża nie jest możliwe, a obecne konstrukcje
szklarni nie są przystosowane do takich rozwiązań.
Przy projektowaniu platformy zostaną wykorzystane
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania
konstrukcyjnego, technologii informatycznych i
komunikacyjnych, lekkich materiałów oraz techno-
logii sterowania. Ośrodek badawczy Praktijkonde-
rzoek Plant & Omgeving w Naaldwijk ma na własny
rachunek i na własne ryzyko wnieść do projektu
konieczną wiedzę naukową w zakresie metod
uprawy, systemów logistycznych i zaawansowanych
technologii monitorowania oraz postępowania z
poszczególnymi roślinami. PPO prowadzi badania
praktyczne opracowywanych przez siebie systemów
w eksperymentalnej szklarni
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do
konkretnych sektorów

Tak

Inny sektor związany z
produkcją

Branże obsługujące sektor ogrodnictwa szklarnio-
wego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6
rozporządzenia

Tak

Nr środka pomocy XS 107/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Vivici B.V.

Podstawa prawna Artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2005

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

154 955 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak.

Intensywność pomocy ze strony władz wynosi 45 %
(badania przedkonkurencyjne)

Data realizacji 13.6.2006. Z zastrzeżeniem, że pomoc przyznawana jest po publikacji

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

W ramach tego projektu badawczo-rozwojowego
badane są możliwości szerszego wykorzystania tech-
nologii informatycznych i komunikacyjnych w dzie-
dzinie opieki domowej i podstawowej opieki zdro-
wotnej. Wiele podmiotów oferujących usługi opieki
medycznej korzysta z elektronicznych kartotek
pacjentów znajdujących się w różnych miejscach.
Rzadko są one połączone, co pozwoliłoby na polep-
szenie stosunku jakości do kosztów opieki domowej
i podstawowej opieki zdrowotnej. Rozwój i dostoso-
wanie technicznych środków wsparcia opierających
się na technologiach informatycznych lub informa-
tyczno-komunikacyjnych jest możliwe jedynie
wówczas, gdy dane są aktualne, sprawdzone i zabez-
pieczone oraz istnieje możliwość ich szybkiej
wymiany. Proces ten komplikuje niepewność co do
kompatybilności oprogramowania, sprzętu oraz
powstających produktów w dziedzinie opieki zdro-
wotnej. Celem projektu jest osiągnięcie przełomu
informatycznego w dziedzinie otwartych elektronicz-
nych kartotek medycznych. TNO jako ośrodek
badawczy wniesie wiedzę naukową do procesu opra-
cowywania, funkcjonalnego dostosowywania, testo-
wania i oceny różnych elementów systemu. Celem
jest stworzenie integralnej koncepcji usług oraz
koniecznej do tego technologii (sprzętu i oprogramo-
wania), umożliwiających zastosowanie ich w opiece
domowej w celu zapewnienia pacjentowi dłuższej
opieki domowej
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do
konkretnych sektorów

Tak

Inne usługi Branże obsługujące sektor usług socjalnych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6
rozporządzenia

Tak

Numer pomocy XS 131/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP przyznana zgodnie ze środkiem D3 regio-
nalnego programu operacyjnego (POR) na działania strukturalne w regionie
Valle d'Aosta związane z realizacją celu 3 w latach 2000-2006

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta regionale n. 2003 in data 27.6.2005

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,20 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 1.7.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 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 powia-
domienia Komisji o przyznaniu pomocy, jeżeli:

a) 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 objęcia
pomocą regionalną, intensywność pomocy
netto wynosi co najmniej 50 %; lub

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

Tak
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Nr środka pomocy XS 213/05

Państwo członkowskie Grecja

Region Wszystkie regiony z wyjątkiem Attyki

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Regionalne bieguny innowacji — Rozwój i współpraca MŚP z dostawcami
usług z zakresu technologii w kwestiach związanych z transferem technologii i
innowacji

Podstawa prawna P.Π.∆.274/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.103/2003 και το άρθρο 34 του
Νόµου αριθ. 3259/2004

Το Άρθρο 23 του Νόµου 3377/2005 παρέχει ορισµό του ΠΠΚ

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2006: 3 150 000 EUR

2007: 4 050 000 EUR

2008: 1 800 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

3 600 000 EUR
(maksymalnie)

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Do dnia 1.5.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.12.2006 r. (zobowiązania prawne)

Termin realizacji projektów upływa z dniem 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and
Technology)

Λεωφόρος Μεσογείων 14-18 (Ave. Messogion 14-18)
GR-11510 Αθήνα (GR-11510 Athens)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia
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