
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 71/16)

Numer pomocy XS 4/07

Państwo członkowskie Polska

Region Terytorium całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP 2.2.1)

Podstawa prawna Rozdział 3a rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7
września 2004 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 174,8 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 15.11.2006

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
PL-00-834 Warszawa

Numer pomocy XS 7/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Piano regionale dello sviluppo economico — Azione C «Sostegno dello sviluppo
precompetitivo delle pmi industriali»

Podstawa prawna Deliberazione C. R. n. 64 del 22.6.2004

Deliberazione C. R. n. 137 del 21.12.2005

Decreto n. 5273 del 27.10.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 25 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
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Data realizacji 1.12.2006

Czas trwania 30.6.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki wszystkie sektory związane z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Numer pomocy XS 10/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 2.12.2006, concernente la
modifica del Regolamento per la concessione delle agevolazioni previste
dall'art. 11 della legge 27.10.1994, n. 598

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,6 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 2.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e
solidale, Artigianato
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione
Via Fieschi 15
I-16121 Genova

Numer pomocy XS 16/07

Państwo członkowskie Austria

Region NUTS II Region Steiermark

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die Tourismuswirtschaft
2007-2013

Podstawa prawna Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992 i.d.F. vom 19.11.2002 sowie Richtlinie
„Innovationsprogramm des Landes Steiermark für die Tourismuswirtschaft
2007-2013“ (RSB vom 6.11.2006, GZ: FA12A-48.1.1.2006-2)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,8 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu E
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 12A gewerbliche
Tourismus- und Innovationsförderung
Radetzkystraße 3
A-8010 Graz

Numer pomocy XS 18/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Subvenciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de
biomasa forestal

Podstawa prawna Orden MAM/1861/2006, de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria
para la valorización energética de biomasa forestal.

Orden MAM/1886/2006, de 22 de noviembre, por la que se convocan subven-
ciones para la adquisición de maquinaria para valorización energética de biomasa
forestal (código reay med 012).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 22.11.2006

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki inny sektor związany z produkcją (Leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Medio Ambiente
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
E-47014 Valladolid

Numer pomocy XS 20/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di
produzione — Legge 28.11.1965, n. 1329

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Veneto
Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e
dell'innovazione, delle politiche istituzionali — Direzione Industria
Corso del Popolo, 14
I–30172 Venezia-Mestre
Tel. (39-041) 279 58 10 — Fax (39-041) 279 58 08
e-mail: dir.industria@regione.veneto.it
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