
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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 296/05)

Numer środka pomocy XS 18/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Molise

Nazwa programu pomocy „Fundusz gwarancyjny” — działanie 4.1.4 — regionalny program operacyjny
(POR Molise 2000-2006)

Podstawa prawna POR Molise 2000-2006 — Azione 4.1.4. Deliberazione della Giunta Regionale
Molise del 30 luglio 2004 n. 1105, cosi come modificata ed integrata dalla
Deliberazione della Giunta Regionale Molise del 27 agosto 2004 n. 1122

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

4 713 503 EUR na cały okres realizacji

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc zostanie przyznana jako ekwiwalent dotacji netto i brutto w granicach
górnych pułapów obowiązujących względem obszarów objętych art. 87 ust.
3.lit. c) oraz obszarów objętych wygasającą pomocą przejściową w regionie
Molise.

Nie wyklucza to możliwości wyboru przez przedsiębiorstwa wniosku o pomoc
w ramach zasady de minimis.

Data realizacji Od dnia 1 grudnia 2004 r. (przypuszczalna data ogłoszenia zaproszenia do
składania ofert w celu wyboru podmiotów zarządzających i późniejszego
uruchomienia programu)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

grudzień 2008 r.

Cel pomocy Zapewnienie łatwiejszego dostępu do kredytów średnio- i długoterminowych
małym i średnim przedsiębiorstwom, o dobrej sytuacji finansowej i ekono-
micznej, poprzez przyznanie gwarancji na pożyczki i/lub inne systemy finanso-
wania przeznaczone na realizację inwestycji

Sektor(-y) gospodarki — Przemysł
— Handel
— Turystyka
— Rzemiosło
— Usługi dla przedsiębiorstw przy uwzględnieniu wykazu z okólnika Minister-

stwa Przemysłu, Handlu i Rzemiosła nr 900315 z dnia 14 lipca 2000 r. z
późn. zmianami (Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato n.
900315 del 14 luglio 2000 e successive modificazioni) wprowadzającego prze-
pisy wykonawcze do ustawy nr 488/92 (Legge 488/92).

Uwagi Pomoc nie obejmuje działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub
wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do trak-
tatu UE, działalności związanej z wywozem ani pomocy uwarunkowanej prefe-
rencyjnym traktowaniem towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów
przywożonych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Molise
Assessorato alla Attività Produttive — Settore Industria

Via Roma, 84
I-86100 Campobasso
Tel. 0874-429825
Fax 0874-429853
Referente: Dr. Elvio Carugno
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Inne informacje 1. Przepisy odnoszące się do realizacji przedmiotowego programu:
rozporządzenia WE nr 1260/1999, 1783/1999, 69/2001, 70/2001,
448/2004;
decyzja Komisji Europejskiej C(2000)2371 z dnia 8 sierpnia 2000 r.;
komunikat WE 2000/C7I/07; ustawa (legge) 326 z dnia 24 listopada 2003
r.; dekret z mocą ustawy (D. Lgs) 385/1993; D. Lgs. 157/1995.

2. Metodę obliczania ekwiwalentu dotacji na potrzeby przedmiotowego
programu określono na podstawie części VII zasad stosowania dotyczących
funduszu gwarancyjnego na rzecz MŚP (Parte VII delle Disposizioni Operative
del Fondo di Garanzia per le PMI), o których mowa w art. 2 ust. 100 lit. a)
ustawy nr 662/1996 (Legge 662/1996) oraz art. 15 ustawy nr 266/1997
(Legge 266/1997) oraz w rozporządzenie ministerialne (decreto ministeriale)
nr 248/1999.

3. Planowany jest podział funduszu gwarancyjnego na sekcje w zależności od
liczby podmiotów zarządzających wybranych w wyniku zaproszenia do
składania ofert.

4. Podmioty wybrane do zarządzania funduszem wpłacą do powierzonej im
sekcji funduszu część współfinansowania prywatnego odpowiadającą przy-
najmniej 20 % przyznanych im funduszy publicznych.

5. Zaproszenie do składania ofert skierowane do podmiotów zarządzających
oraz powiązane załączniki zostały zatwierdzone na mocy wyżej wskazanych
decyzji zgromadzenia regionalnego (Delibere di Giunta Regionale), stanowią-
cych podstawę prawną niniejszego programu, i opublikowanych w Dz.U. z
16.9.2004 (suplement nr 181 — dokument nr 155086) oraz w dzienniku
urzędowym regionu Molise nr 19 (BURM — Bollettino Ufficiale della Regione
Molise n. 19) z dnia 23.9.2004.

6. Fundusz gwarancyjny, o którym mowa w działaniu 4.1.4 JDP dla regionu
Molise, zostanie uwzględniony w ramach nowego środka uwzględnionego w
JDP (środek 4.4) w związku z reorganizacją śródokresową, która zostanie
przeprowadzona na mocy nowej decyzji Komisji Europejskiej. Zakres
działania 4.1.4 pozostanie niezmieniony.

Numer środka pomocy XS 62/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Marche

Nazwa programu pomocy JDP, cel 2, lata 2000-2006 — środek 1.1 Pomoc dla MŚP przemysłowych i
rzemieślniczych na inwestycje produkcyjne i inwestycje w zakresie ochrony
środowiska, środek 1.1.1 Pomoc dla MŚP przemysłowych na inwestycje
produkcyjne, działanie b3Artykuł 11 ustawy nr 598/94, zmieniony art. 54 lit.
e) ustawy 488/99, art. 15 ustawy nr 57/2001: środki zachęcające do badań
przemysłowych i rozwoju przedkonkurencyjnego

Podstawa prawna Docup Ob. 2 2000-2006

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Przewiduje się następujące kwoty pomocy:

Pomoc podstawowa:
1 609 201 EUR w 2004 r.
695 399,50 EUR (oszacowanie na 2005 r.)
695 399,50 EUR (oszacowanie na 2006 r.)
Ogółem: 3 000 000 EUR

Pomoc przejściowa:
200 000 EUR w 2004 r.
Ogółem: 200 000 EUR

Typ inwestycji i wydatków kwalifi-
kujących się do objęcia pomocą

Projekty dotyczące badań przemysłowych i/lub rozwoju przedkonkurencyjnego
trwające krócej niż 18 miesięcy. Koszty projektu muszą mieścić się w przed-
ziale 100 000-1 000 000 EUR.

Następujące kategorie towarów i usług kwalifikują się do objęcia pomocą:

— wydatki związane z personelem, który faktycznie uczestniczy w realizacji
projektu;

— wydatki ogólne bezpośrednio związane z badaniami i rozwojem;
— koszty urządzeń i narzędzi zakupionych na potrzeby projektu i na czas jego

trwania;
— koszty usług doradczych i podobnych służących wyłącznie celom badaw-

czym lub rozwojowym;
— koszty materiałów związanych bezpośrednio z badaniami
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Maksymalna intensywność pomocy Pomoc będzie przyznawana w jednej z poniższych form:

a) bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości:

— 25% kosztów projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą na rozwój
przedkonkurencyjny;

— 50% kosztów projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą na badania
przemysłowe;

b) dopłaty do oprocentowania (dodatkowo do pomocy bezzwrotnej) na sfinan-
sowanie przez bank działań, które: trwają krócej niż 10 lat, w tym okres
amortyzacji wstępnej obejmujący mniej niż 18 miesięcy i nie krótszy niż
okres trwania projektu, kwota nieprzekraczająca 75% kosztów projektu
kwalifikujących się do objęcia pomocą i co najmniej równa ogólnej kwocie
pomocy określonej w pkt a). Dopłaty do oprocentowania wynoszą:

— 80% stopy odniesienia obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dotację
dla MŚP obejmujących działy produkcyjne, w których realizowany jest
projekt, mieszczące się na obszarze objętym odstępstwem na mocy ex
art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE;

— 50% stopy odniesienia dla MŚP obejmujących działy produkcyjne, w
których realizowany jest projekt, zlokalizowane na pozostałym obszarze
regionu. W żadnym przypadku dotacja nie może przekroczyć limitów
przewidzianych dla pomocy na badania i rozwój w rozporządzeniu
(WE) nr 364/2004. W szczególności w przypadku projektów realizują-
cych działania związane z badaniami przemysłowymi i rozwojem przed-
konkurencyjnym, intensywność pomocy nie może przekroczyć średniej
intensywności pomocy przewidzianej i obliczonej w odniesieniu do
kosztów obu rodzajów działania

Data realizacji Wyłącznie inwestycje zrealizowane po dniu złożenia wniosku o pomoc kwali-
fikują się do przyznania pomocy

Czas trwania programu Czas trwania programu pomocy pokrywa się z czasem realizacji jednolitego
dokumentu programowego na lata 2000–2006

Cel pomocy Promowanie badań w MŚP prowadzących działalność przemysłową na obszarze
regionu Marche objętym celem 2 oraz w fazie stopniowego wycofywania
pomocy poprzez przyznanie pomocy finansowej na wsparcie badań przemysło-
wych i rozwoju przedkonkurencyjnego, zgodnie ze wspólnotowymi ramami
prawnymi. Pomoc ma w szczególności wspierać działania, których celem jest
zdobycie nowej wiedzy w zakresie innowacji, którą będzie można następnie
wykorzystać w procesie produkcji oraz w celu udoskonalenia produktów, mając
na uwadze podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Sektor(-y) gospodarki Sektory C, D, E, F (klasyfikacja Istat'91) z uwzględnieniem wyłączeń i limitów
ustanowionych w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy państwa (w
tym pomocy eksportowej i pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego). Pomoc
nie obejmuje działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadza-
niem do obrotu produktów określonych w załączniku I do traktatu WE

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia

Via Tiziano 44
I-60100 Ancona
Tel. 071 8061

Nr środka pomocy XS 65/05

Państwo członkowskie Dania

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pilotażowy na rzecz czasowego zatrudniania wysoko wykwalifikowa-
nych doradców w MŚP mających swoją siedzibę w miejscach oddalonych od
dużych miast (Regionale videnpiloter)

Podstawa prawna Lov om Teknologi og Innovation

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

Przewidywane ramy finansowe zamykają się w kwocie 12,9 mln DKK (1,2 mln
EUR) w 2005 r. oraz 15 mln DKK (1,4 mln EUR) rocznie w latach 2006, 2007
i 2008

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % przy maksymalnej kwocie
145 000 DKK (20 000) EUR na każdy projekt
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Data realizacji Wytyczne przyjęto w 2005 r. i pomoc wypłacana jest od 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc przewidziana jest w budżecie do 2008 r. Czas trwania poszczególnych
dofinansowywanych projektów wynosi od 6 do 12 miesięcy

Cel pomocy Zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem w mniejszych przedsię-
biorstwach (do 100 pracowników), które wcześniej nie zatrudniały osób posia-
dających odpowiednie kwalifikacje, oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy
tymi przedsiębiorstwami a publicznymi instytucjami naukowo-badawczymi

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Videnskab

Bredgade 43
DK-1260 København K

Inne informacje Pomoc przyznawana jest w formie dofinansowania zatrudnienia pracownika z
wyższym wykształceniem oraz dofinansowania pozyskania wiedzy z instytucji
naukowo-badawczych w związku z projektami rozwojowymi w przedsiębior-
stwach. Organ uprzednio zatwierdza poszczególne projekty

Nr środka pomocy XS 142/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wytyczne ministerstwa środowiska kraju związkowego Saksonii w sprawie
wsparcia zgodnie z programem wspierania inwestycji rolnych (AFP)
Wytyczne nr 21/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.; Pkt. 2.1.3 łącznie z pkt 5.1
http://www.saxonia-verlag.de/recht-sachsen/08540bs.pdf

Podstawa prawna Rahmenplan nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom 3. September 1969, neu gefasst
durch Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. Mai 2005 (BGBl. I S. 1527)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,8 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 2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landesanstalt für Landwirtschaft

Sörbigener Straße 3a
D-01326 Dresden

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak
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