
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 303/24)

Numer środka pomocy XS 108/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Promolding 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 161 650 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak, intensywność
pomocy wynosi 60 %
(badania przemysłowe)

Data realizacji 13.6.2006 r. Pomoc zostanie przyznana warunkowo po opublikowaniu zawia-
domienia

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.6.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

W ramach niniejszego projektu badawczo-rozwojo-
wego rozwinięte zostaną technologie i wiedza
dotyczące kompozytów wzmacnianych włóknami w
przemysłowym wymienniku ciepła.

Celem projektu jest stwierdzenie, jakie techniczne i
funkcjonalne wymagania muszą spełniać wymienniki
ciepła w różnych warunkach funkcjonowania. Należy
przy tym uwzględnić spadek temperatury i ciśnienia
oraz skład chemiczny schładzanego noœnika. Ze
względu na te wymagania badania skupiają się na
odpowiednich kompozytach, technologii włókien,
szczegółowej konstrukcji i strukturze. Ponieważ ze
względu na zastosowanie włókien mamy do czynienia
z materiałem niejednorodnym, a pod uwagę brane jest
formowanie wtryskowe, dużą, choć jeszcze trudną do
określenia rolę odgrywa wzajemne oddziaływanie
materiałów, struktura i sposób produkcji. Nieznana
jest odporność chemiczna, właściwości przeciwosa-
dowe i trwałość. Kierunek i gęstość włókien mają
rozstrzygające znaczenie dla przewodzenia i przekazy-
wania ciepła. W odróżnieniu od metalowych wymien-
ników ciepła jest to pozytywna innowacja, ale może
ona też powodować komplikacje. Nie dotyczy to
obecnej generacji metalowych wymienników ciepła.
Ponadto w ich przypadku można stosować konwen-
cjonalne techniki montażu. Jeśli chodzi o kompozyty
wzmacniane włóknami aspekt ten również nie jest
znany. W projekcie biorą udział naukowcy i badacze z
różnych dziedzin. Są to eksperci w dziedzinie mate-
riałoznawstwa, formowania wtryskowego, techno-
lodzy-chemicy i specjaliści w dziedzinie procesów
technologicznych. Instytut naukowy ECN bierze udział
w projekcie na własny rachunek i odpowiedzialność.
Udostępnia on wiedzę naukową i jest odpowiedzialny
za zaprojektowanie wymiennika ciepła
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona
do konkretnych
sektorów

Tak

Inne sektory związane
z produkcją

Przemysł dostawczy dla sektora energetycznego i
innych 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 109/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ferendi 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 276 052 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak, intensywność
pomocy wynosi 45 %
(badania przedkonkuren-
cyjne)

Data realizacji 13.6.2006. Pomoc zostanie przyznana warunkowo po opublikowaniu zawiado-
mienia

Czas trwania programu pomocy
lubprzyznanej pomocy indywidualnej

do 1.7.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

W ramach niniejszego projektu badawczo-rozwojo-
wego rozwinięte zostaną technologie i wiedza
dotyczące kompozytów i konstrukcji zespolonych
wykorzystywanych w przemyśle budowlanym. Tech-
nologie i wiedza w dziedzinie materiałów złożonych
odnoszą się często do zastosowań wysokospecjalistycz-
nych. Przy innych zastosowaniach istnieją inne wyma-
gania funkcjonalne, przez co materiały oraz techno-
logie włókien i technologie żywiczne w odniesieniu do
specyfikacji technicznych są zbyt drogie. W ramach
niniejszego projektu opracowane zostaną technologie i
wiedza w dziedzinie kompozytów i konstrukcji zespo-
lonych, które mogą być wykorzystywane w architek-
turze i budownictwie. Chodzi tutaj głównie o
konstrukcje nośne. Jest to najważniejszy warunek
wymaganych badań. Posiadane informacjePPPP Uzys-
kane informacje zostaną zbadane i przetestowane w
praktyce w różnych konfiguracjach. W dziedzinie
konstrukcji budowlanych wiedza i doświadczenie
zarówno wśród klientów jak i producentów są ograni-
czone bądź też żadne. Badania mają na celu wypraco-
wanie warunków i specyfikacji technicznych dla
rozwoju certyfikowanych konstrukcji. Osiągnięcie
wymiernych rezultatów w tym zakresie będzie
wstępem do stosowania konstrukcji zespolonych w
sektorze budowlanym. W obecnej chwili rozwój taki
jeszcze się nie dokonał. Niniejszy projekt jest krokiem
w kierunku umożliwienia stosowania konstrukcji
zespolonych. Instytut naukowy TNO Bouw bierze
udział w projekcie na własny rachunek i odpowiedzial-
ność. Udostępnia on wiedzę naukową i bierze udział
w testach i w certyfikacji materiałów
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona
do konkretnych
sektorów

Tak

Inne sektory związane
z produkcją

Przemysł dostawczy sektora budowlanego

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 110/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

N.V. ADO Den Haag

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 488 700 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak, intensywność
pomocy wynosi 45 %
(badania przedkonkuren-
cyjne)

Data realizacji: 13.6.2006 r. Pomoc zostanie przyznana warunkowo po opublikowaniu zawia-
domienia

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 1.6.2008 r. Po nowelizacji rozporządzenia nr 70/2001 środek w miarę
potrzeby zostanie dostosowany do odpowiednich przepisów Komisja zostanie
o tym powiadomiona

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

W ramach niniejszego projektu badawczo-rozwojo-
wego opracowane zostaną technologie i wiedza w
dziedzinie zautomatyzowanych systemów kontroli
tłumów. Dzięki kombinacji różnych nowych technik
czujników pomiarowych i przetwarzania danych prze-
stępcy będą mogli zostać automatycznie i bezbłędnie
zidentyfikowani w miejscach publicznych wśród
tysięcy osób. Celem projektu jest przemysłowy rozwój
technologii w zakresie czujników optycznych i akus-
tycznych, automatycznego gromadzenia i przetwa-
rzania danych on-line oraz (wciąż nieistniejących)
technologii w zakresie bezpieczeństwa. Opracowana
zostanie konfiguracja testowa, w ramach której nastę-
puje gromadzenie danych w realistycznych warun-
kach. Gromadzenie i przetwarzanie danych powinno
dostarczyć wymaganej wiedzy na potrzeby szeroko
zakrojonych działań badawczo-rozwojowych na
płaszczyźnie komponentów i systemów. Instytut
naukowy TNO opracowuje technologię czujników
oraz gromadzenia i przetwarzania danych i udostępnia
ekspertyzę naukową. TNO jest odpowiedzialny za testy
laboratoryjne systemu i praktyczne testy części
systemu. ADO Den Haag wnosi ekspertyzę dotyczącą
warunków funkcjonowania, a inne przedsiębiorstwa
biorące udział w projekcie pracują nad technologią
bezpieczeństwa
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona
do konkretnych
sektorów

Tak

Inne usługi Dotyczy to klubu piłkarskiego, który otrzymuje
dotację na opracowanie systemu zwalczania przemocy
wśród kibiców

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 120/06

Państwo członkowskie Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zasady przyznawania pomocy państwa na rzecz projektów w ramach
programu EUREKA

Podstawa prawna 2006. gada 13. jūnija MK noteikumi Nr. 479

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,569 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 13.6.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2011 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu iela 2
LV-1050, Rīga

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 140/05

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HITELPRO-
GRAM — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSI
ALPROGRAM („Odnoszące sukcesy Węgry” — program pożyczek na rozwój
przedsiębiorczości — program inwestycyjny na rzecz tworzenia miejsc pracy)

Podstawa prawna A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 79/2005. számú határozata

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki 940 mln EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak
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Data realizacji 1 lipca 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

Nádor utca 31.
H-1051 Budapest
http://www.mfb.hu

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 141/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Niedersachsen, Landkreis Verden

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Carbox GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Straße 7-9
D-28832 Achim

Podstawa prawna § 23 und 44 der Niedersächsischen Landesaushaltsordnung

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 121 500 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 28.8.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Wypłata nastąpi do 31.8.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Przemysł motoryzacyjny Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH — NBank

Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 145/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Freie und Hansestadt Hamburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

dtp AG
Goldbekplatz 3-5
D-22303 Hamburg

Podstawa prawna Rozporządzenie 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 (Dz.U. L 10/33 z 13.1.2001);
Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und
Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133)
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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 92 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 6.9.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Arbeit
Referat Finanzierungshilfen

Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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