
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 78/06)

Numer środka pomocy XS 153/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region O pomoc mogą ubiegać się wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

— FND (Food&Nutrition Delta) dotacje na rzecz O&O przeznaczone na badania
wykonalności

— FND-innowacyjne projekty FND prowadzone w ramach współpracy FND-
MKB

Podstawa prawna Kaderwet EZ-subsidies

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2,7 miliona EUR na rzecz
wspólnych projektów

1 milion EUR na rzecz
analiz wykonalności

Gwarantowane pożyczki nie dotyczy

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

nie dotyczy

Gwarantowane pożyczki nie dotyczy

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

Dotyczy pomocy na rzecz
O&O. Zgodnie z maksy-
malnymi wskaźnikami
dotacji

Data realizacji 21.9.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 2010 r. włącznie *Z uwagi na fakt, że rozporządzenie nr 70/2001 przestaje
obowiązywać dnia 31.12.2006, program na okres 1.1.2007-31.12.2010 będzie
musiał spełnić wymogi rozporządzenia obowiązującego w tym okresie

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Oprócz:

sektora pierwotnej produkcji rolnej

budownictwa okrętowego

rybołówstwa

akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20
2500 EC Den Haag
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 154/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bayern

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Wytyczne w sprawie wsparcia na doradztwo w dziedzinie środowiska natural-
nego i systemów zarządzania środowiskiem dla małych i średnich przedsię-
biorstw (Bawarski program audytu i doradztwa w dziedzinie środowiska natural-
nego)

Podstawa prawna Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz vom 12. Mai 2006, Az.: 1A3d-U8033.3-2006/1-1

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,45 miliona 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 1.1.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2007

Cel pomocy Wsparcie dla MŚP przeznaczone na lepszą ochronę
środowiska podczas ich działalności (m.in. również
przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne)
oraz pomoc przy wprowadzaniu efektywnych
systemów zarządzania środowiskiem

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Innovationsberatungsstelle Nordbayern — LGA
Herrn Dr. Norbert Hums

Luitpoldstrasse 17 a
D-84034 Landshut
Tel. (0871) 143 58 95

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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