
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,

zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 300/05)

Nr środka pomocy XS 82/06

Państwo członkowskie Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Rozporządzenie Rady Ministrów nr 380 z dnia 9 maja 2006 r. „Rozporzą-
dzenie ustanawiające zasady dotyczące pomocy na usługi doradcze dla małych i
średnich przedsiębiorstw i partnerstw”
(2006. gada 9. maija MK noteikumi Nr. 380 „Noteikumi par konsultāciju
atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un
partnerībām”)

Podstawa prawna — Vienotais programmdokuments 2004. -2006. gadam
— Programmas papildinājums
— 2006. gada 9. maija MK noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par konsultāciju

atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām
un partnerībām”

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

RAZEM: 1,28 mln EUR
(0,9 mln LVL)
EFRR: 0,9 mln EUR (0,63
mln LVL)
Budżet państwa: 0,38
mln EUR (0,27 mln LVL)
Budżet 2006: 1,28 mln
EUR (0,9 mln LVL)

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia tak
Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi
50 %

Data realizacji Rozporządzenie Rady Ministrów zostało przyjęte dnia 9 maja 2006 r. i weszło
w życie dnia 25 maja 2006 r.
Zgłoszony program pomocy zastąpi program pomocy LV/12/2005 z dnia 8
marca 2004 r. „Pomoc na usługi doradcze i udział spółek handlowych w
międzynarodowych wystawach i misjach handlowych”. Zgłoszony program
pomocy zastąpi program pomocy LV/12/2005 na usługi doradcze oraz wpro-
wadzi odrębny program pomocy de minimis dotyczący wsparcia dla uczest-
nictwa w wystawach

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Wnioski dotyczące projektów należy składać do dnia 31 grudnia 2006 r.
(wnioski są oceniane i umowy zostaną podpisane do dnia 30 czerwca 2007 r.)
Wszystkie płatności zostaną dokonane do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
Celem programu pomocy
jest wsparcie w zakresie
doradztwa
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie
Program nie przewiduje
pomocy w odniesieniu
do produktów rolnych i
produktów rybołówstwa

— sektor wydobycia węgla Tak

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak
(z wyłączeniem produk-
tów rolnych i produktów
rybołówstwa)

— wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Latvian Investment and development agency (Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra)

Pērses street 2
LV-Rīga

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 116/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

Nazwa programu pomocy „regionalny program rozwoju spółdzielni produkcyjnych — zatrudnienie i
zagadnienia socjalne”

Podstawa prawna Deliberazione di Giunta Regionale N. 3708 del 19.12.2003

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

24 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Całkowita kwota
pomocy

24 mln EUR

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

Data realizacji 1.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc w zakresie zatrudnienia i zagadnień
społecznych dla spółdzielni produkcyjnych
spełniających warunki dotyczące wielkości mikro-
przedsiębiorstw oraz MŚP określone w zaleceniu
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 marca 2003 r.
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Campania Assessorato Attività Produttive
Area Generale di Coordinamento n. 12
«Sviluppo Attività Settore Secondario»
Dirigente del Settore Artigianato Dr.ssa Vittoria Capriglione
«Sviluppo e Promozione Attività Artigiane e della Cooperazione»

Centro Direzionale
Isola A6
Napoli (Italia)
Tel. (39) 081 796 67 24

(39) 081 796 67 25
fax (39) 081 796 67 18
e-mail: v.capriglione@regione.campania.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 119/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Regionalny plan rozwoju gospodarczego — środek D — pożyczki. „Fundusz
gwarancyjny dla MŚP”

Podstawa prawna Decreto n. 2179 del 15.5.2006 di modifica del decreto n. 3883 del 15.7.2005

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

Program pomocy Całkowita kwota
funduszu gwarancyj-
nego

23 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

460 mln EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Czerwiec 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

— górnictwo;
— działalność produk-

cyjna;
— wytwarzanie energii

elektrycznej, gazu i
wody oraz zaopatry-
wanie w nie

— budownictwo;
— handel hurtowy i

detaliczny;
— hotele i restauracje;
— transport, gospodarka

magazynowa i
łączność;

— obsługa nierucho-
mości, wynajem,
informatyka, badania
naukowe i usługi dla
przedsiębiorstw;

— edukacja;
— ochrona zdrowia i

pomoc społeczna;
— pozostała działalność

usługowa komunalna,
społeczna i indywi-
dualna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana

Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 140/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Česká republika

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy dla MŚP na rzecz projektów rozwoju szerokopasmowego
dostępu do internetu

Podstawa prawna — rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 zmienione rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 364/2004

— zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla)
— usnesení Vlády ČR č. 105/2005 k návrhu národní politiky pro vysokory-

chlostní přístup
— program veřejné podpory pro malé a střední podniky na podporu projektů

pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu (http://www.micr.cz/
files/2788/program.pdf)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 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 25.8.2006

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

Česká republika – Ministerstvo informatiky

Ing. Jana Vohralíková, náměstkyně pro sekci ekonomickou
Havelkova 2
CZ-Praha 3 Žižkov

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 144/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dotacje na spłatę oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność w sektorze biomedycznym

Podstawa prawna APQ «Società dell'Informazione» del 28.12.2004 e Atto integrativo Io del
13.4.2005.
Deliberazione di Giunta Regionale del 30.11.2004, n. 50/2.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1 500 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 31.12.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— lub

Hutnictwo stali Nie

Budownictwo okrętowe Nie

Włókna syntetyczne Nie

Przemysł motoryzacyjny Nie

Inny sektor związany z produkcją Nie

— Wszystkie usługi Nie

— lub

Usługi transportowe Nie

Usługi finansowe Nie

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali e Riforma della Regione

via XXIX Novembre 1847, n. 23
I-09123 Cagliari

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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