
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 285/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XS 91/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

MKB+ Regeling

Podstawa prawna Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak.

Pomoc przewidziana w niniej-
szym programie jest przezna-
czona na doradztwo, rozumiane
jako zewnętrzne usługi
doradcze, które nie mają
charakteru trwałego i nie są
świadczone regularnie, i których
nie obejmują koszty działalności
podstawowej. Pomoc ograni-
czona jest do 50 % wydatków
na usługi doradcze, zgodnie z
art. 5 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 70/2001

Data realizacji Od 1.8.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

W razie konieczności program dostosowany zostanie do stosownych przepisów
w razie zmiany rozporządzenia nr 70/2001, o czym Komisja zostanie powiado-
miona.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Pomoc ma służyć wspieraniu
innowacyjności MŚP w
Limburgii. Przeznaczona jest
specjalnie na wspieranie
doradztwa w zakresie innowacji
i współpracy MŚP z ośrodkami
badawczymi

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer pomocy XS 111/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Prowincja Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Airborne Composites 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 indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

293 416 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak — intensywność pomocy
zapewniona przez organ wynosi
50 % (badania przemysłowe)

Data realizacji 13.6.2006 r. Z zastrzeżeniem, że pomoc zostanie udzielona po dokonaniu
zgłoszenia

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Środek pomocy zostanie dostosowany do właściwych przepisów po zmianie
rozporządzenia 70/2001, co należy zgłosić Komisji

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Celem niniejszego projektu badaw-
czo-rozwojowego jest rozwój
wiedzy i technologii w zakresie
systemów rur kompozytowych oraz
na temat materiałów inteligentnych
do różnorodnego użytku, tj. w
sektorze energetycznym oraz w
sektorze morskim. W wielu sekto-
rach potrzebna jest wiedza na temat
rur, które mogą działać w ekstre-
malnych warunkach oraz samo-
dzielnie zbierać informacje na
temat czynników środowiskowych
oraz swojego stanu.. Chodzi o
badania i rozwój w zakresie
nowych technologii wykorzystują-
cych materiały kompozytowe, jak
również w zakresie technologii
włókien optycznych oraz zaawan-
sowanych technologii produkcyj-
nych. Wiedza i technologia
konieczna w celu wytworzenia
omawianych produktów jest
niewystarczająca i stanowi przed-
miot badań i rozwoju. Zastoso-
wanie materiałów kompozytowych
przy jednoczesnym wykorzystaniu
rozpatrywanych technik produkcyj-
nych pozwala ponadto na wprowa-
dzenie inteligentnych materiałów i
czujników, co w praktyce oznacza
np. możliwość monitorowania
stanu wyposażenia. Celem badań
jest ustalenie, w jakim zakresie jest
to technicznie wykonalne i jaki ma
wpływ na szczegóły wykonania,
integrację systemów i wykorzys-
tanie systemów rur kompozyto-
wych w różnych sektorach.
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Tak

Inny sektor związany z produkcją Działania realizowane na rzecz
różnych sektorów

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 środka pomocy XS 122/06

Państwo członkowskie królestwo niderlandów

Region Zuidoost Nederland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Innovation Zone:

— Clusterregeling

Podstawa prawna Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1,4 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak.

Pomoc w ramach niniejszego
programu udzielana jest na
doradztwo i częściowo na
rozwój przedkonkurencyjny.

W przypadku doradztwa
maksymalna intensywność
pomocy wynosi 50 %; zgodnie
z art. 5 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 70/2001.

W przypadku pomocy na
rozwój przedkonkurencyjny,
maksymalna intensywność
pomocy wynosi 35 %; zgodnie
z art. 5a rozporządzenia (WE)
nr 364/2004.

Data realizacji 1.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008 r.

W razie zmiany rozporządzenia 70/2001 lub 364/2004, środek zostanie dosto-
sowany do odpowiednich przepisów, co zostanie zgłoszone Komisji

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Celem pomocy jest wspieranie
tworzenia grup i opracowy-
wania przez MŚP innowacyj-
nych produktów w regionie
Zuidoost Nederland. Prefero-
wana jest współpraca z ośrod-
kami badawczymi.

Program dotyczący grup prze-
widuje, że pomoc przysługuje
jedynie MŚP a nie ewentualnym
innym członkom grupy,
niebędącym MŚP.
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 123/06

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region Zuidoost Nederland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Innovation Zone:

— Ondersteuning Markt & Haalbaarheidsonderzoeken

Podstawa prawna Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,4 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Pomoc w ramach niniejszego
programu przeznaczona jest
przede wszystkim na
doradztwo. Obejmuje ono
usługi świadczone przez
doradców zewnętrznych, które
nie stanowią działalności ciągłej
lub okresowej i nie mają
związku ze zwykłymi wydat-
kami operacyjnymi przedsię-
biorstwa.

Maksymalna intensywność
pomocy w oparciu o omawiane
rozporządzenie dotyczące
wyłączeń wynosi 50 %; zgodnie
z art. 5 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 70/2001.

Jeżeli doradztwo dotyczy tech-
nicznego badania wykonalności,
wówczas maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 75 %,
zgodnie z art. 5c rozporzą-
dzenia (WE) nr 364/2004.

Pomoc przekraczająca
powyższe progi podlega
zasadom pomocy de minimis.

Data realizacji 1.7.2006 r.
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008 r.

W razie zmiany rozporządzenia 70/2001 lub 364/2004, środek zostanie dosto-
sowany do odpowiednich przepisów, co zostanie zgłoszone Komisji..

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Celem pomocy jest wspieranie
tworzenia grup i opracowy-
wania przez MŚP innowacyj-
nych produktów w regionie
Zuidoost Nederland. Prefero-
wana jest współpraca z ośrod-
kami badawczymi.

Program dotyczący grup prze-
widuje, że pomoc przysługuje
jedynie MŚP a nie ewentualnym
innym członkom grupy,
niebędącym MŚP.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

NV Industriebank LIOF
Ing. H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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