
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 288/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XS 113/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Przepisy mające na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, spójności
społecznej i zatrudnienia w regionie Lazio. Identyfikacja i organizacja lokalnych
systemów produkcji, okręgów przemysłowych oraz obszarów inwestycji na
terenie regionu

Podstawa prawna Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l'incremento dello
sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Indivi-
duazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e
delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del 29.12.2001
Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanzia-
mento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di
investimento», e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Ogółem 7 500 000 EUR (na wszystkie środki pomocy przewidziane w ustawie,
w tym ostatnie środki pomocy zgłoszone i zaklasyfikowane jako XS 125/02 i
XT 96/02)

Maksymalna intensywność pomocy Badania i rozwój przedkonkurencyjny:
1. Finansowanie badań przemysłowych i rozwoju przedkonkurencyjnego obej-

muje dotacje w granicach dostępnych zasobów w rozumieniu rozporzą-
dzenia (WE) 70/2001 z późniejszymi zmianami.

2. Wyżej wymieniona pomoc przyznawana jest na badania przemysłowe i
rozwój przedkonkurencyjny w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 70/2001 z późniejszymi zmianami.

3. Pomoc przyznawana jest w wysokości:

a) 60 % kwalifikowanych kosztów w przypadku badań przemysłowych;
b) 35 % kwalifikowanych kosztów w przypadku rozwoju przedkonkuren-

cyjnego;
c) 75 % kwalifikowanych kosztów w przypadku technicznej analizy możli-

wości wykonania badań przemysłowych lub rozwoju przedkonkurencyj-
nego;

d) średnich ważonych wartości procentowych określonych w lit. a) i b) w
przypadku działań łączonych obejmujących zarówno badania przemy-
słowe, jak i rozwój przedkonkurencyjny.

4. Intensywność pomocy określona w lit. a), b) i d) powyżej może zostać
podwyższona o 5 punktów procentowych, jeżeli projekt badań przemysło-
wych lub rozwoju przedkonkurencyjnego jest realizowany na jednym z
obszarów objętych wyłączeniem na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) TWE.

Data realizacji Pomoc będzie mogła zostać przyznana po opublikowaniu zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Regionu Lazio (BURL — Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o
którym mowa w art. 88 ust. 3 traktatu WE, aż do 31 grudnia 2006 r. — końca
okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001, z zastrzeżeniem
przedłużenia tego rozporządzenia
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Cel pomocy Pomoc ma na celu wspieranie badań i rozwoju przedkonkurencyjnego na
obszarach wskazanych przez region Lazio jako okręgi przemysłowe, lokalne
systemy produkcji oraz obszary inwestycji na terenie regionu

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

Tak
Kody działalności są każdorazowo
ustalane przez władze regionu w
odniesieniu do okręgów przemysło-
wych, lokalnych systemów produkcji
oraz obszarów inwestycji na terenie
regionu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 — Roma
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