
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr70/2001 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 314/07)

Nr środka pomocy XS 137/05

Państwo członkowskie Łotwa

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program wsparcia na rzecz Latvijas Garantiju aìentûra, udzielającej gwarancji

Podstawa prawna 1) Latvijas vienotais programdokuments 2004. — 2006. gadam. (www.esfondi.
lv)

2) Papildinājumi Latvijas vienotam programdokumentam 2004. — 2006.
gadam. (www.esfondi.lv)

3) SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” valdes sēdes lēmums Nr. 21. 29.5.2003. par
garantēšanas noteikumu grozījumiem.

4) SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” valdes sēdes lēmums Nr. 57. 23.5.2003. par
garantēšanas noteikumu grozījumiem.

5) SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” valdes sēdes lēmums Nr. 79 6.6.2006. par
garantēšanas noteikumu grozījumiem.

6) SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” valdes sēdes lēmums Nr. 81. 21.6.2006. par
garantēšanas noteikumu grozījumiem.

7) SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” valdes sēdes lēmums Nr. 84. 20.7.2006. par
garantēšanas noteikumu grozījumiem.

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

Program pomocy Roczne wydatki
(zwiększenie kapitału
własnego)

w 2004 r. —
3 450 000 LVL
(4 908 935 EUR)

w 2006 r. — 168 072 LVL
(239 146 EUR)

Kwota całkowita 3 618 072 LVL
(5 148 081 EUR)

Całkowita kwota gwaranto-
wanej pożyczki (po prze-
mnożeniu przez 2) wynosi
7 236 144 LVL
(10 296 163 EUR)

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

Data realizacji 18.6.2003 r.

Zakładane zmiany programu wejdą w życie z dniem 1 października 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Jeśli warunki programu pomocy nie spełniają wymogów kontroli przyznawania
pomocy na rzecz działalności handlowej, mogą one zostać zmienione w ramach
art. 88 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP, jednakże pomoc nie
ma zastosowania do:

a) działalności związanej z produkcją lub przetwórstwem produktów, albo
obrotem produktami wymienionymi w załączniku I do Traktatu;

b) działalności w sektorze rolniczym niezwiązanej z przetwórstwem;
c) działalności zwiłązanej z wywozem, tj. pomocy związanej bezpośrednio z

ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci
dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem dzia-
łalności wywozowej;

d) pomocy zależnej od preferowania towarów krajowych względem towarów
przywożonych;

e) do sektora usług transportowych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

SIA “Latvijas Garantiju aģentūra”

Tirgoņu iela 11
LV-1050, Rīga, Latvija

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Pomoc nr XS 184/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Miasto Skierniewice, Województwo Łódzkie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorców w
mieście Skierniewice

Podstawa prawna Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84),
Uchwała nr XLI/71/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 lipca 2005 roku w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i udzielania dotacji dla małych i
średnich przedsiębiorców na terenie Miasta Skierniewice

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

7 400 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozpo-
rządzenia

Tak

Data wykonania Od 31.8.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania
pomocy dla MSP

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Ryszard Bogusz
Prezydent Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1
PL-96-100 Skierniewice

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Pomoc nr XS 185/05

Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska

Region Centralny

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Przedsiębiorstwo Projektowo — Usługowe BISPROL sp. z o.o.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.
nr 171/2002, poz. 1397, z późn. zm.) art. 52 ust. 1

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota 0,098559 milion EUR (*)

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozpo-
rządzenia

Tak

Data wykonania 22.9.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 30.12.2015

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Ograniczone do poszczególnych sektorów Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6
PL-00-522 Warszawa

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(*) kwota przyznanej firmie pomocy wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto

Numer środka pomocy XS 205/05

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Deltalinqs

Podstawa prawna Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

224 728 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak,

intensywność pomocy udzielanej przez władze wynosi
43 %

Data realizacji 1.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.3.2008 r. (*)
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom
rozpoczynającym działalność zrozumienia skompliko-
wanych przepływów towarowych w rotterdamskim
porcie. Wyniki przeprowadzonej analizy, zostaną
wszystkim udostępnione

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

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

(*) W razie zmiany rozporządzenia 70/2001 środek zostanie dostosowany do odpowiednich przepisów, co zostanie zgłoszone Komisji.

Numer środka pomocy XS 206/05

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

LTO Groeiservice

Podstawa prawna Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

69 500,00 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak, intensywność pomocy udzielanej przez władze
wynosi 50 %

Data realizacji 1.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.4.2007 r. (*)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Niniejszy projekt zakłada uporządkowanie dostępnej
już wiedzy w zakresie wpływu światła na wzrost i
jakość produktów ogrodnictwa szklarniowego. Po
skatalogowaniu dostępnych już informacji sporządzone
zostaną propozycje projektów badań pozwalających na
uzupełnienie brakującej wiedzy

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Ogrodnictwo szklarniowe

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

(*) W razie zmiany rozporządzenia 70/2001 środek zostanie dostosowany do odpowiednich przepisów, co zostanie zgłoszone Komisji.
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Numer środka pomocy XS 209/05

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Zuid-Holland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Holland Scherming

Podstawa prawna Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland, 1 juni 2004

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

101 330 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak,

intensywność pomocy udzielanej przez władze wynosi
60 %

Data realizacji 1.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.6.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie badań prze-
mysłowych w zakresie wpływu światła na wzrost i
jakość produktów ogrodnictwa szklarniowego. Holland
Scherming jest przedsiębiorstwem instalacyjnym
dostarczającym zasłony cieniujące podmiotom budu-
jącym szklarnie. Zdobyta wiedza na temat światła
umożliwi opracowanie nowych projektów. Pomoc
przeznaczona jest na wsparcie badań w celu posze-
rzenia wiedzy w zakresie wpływu światła, a nie na
opracowanie nowych produktów

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Branża instalacyjna

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
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