
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 78/07)

Nr środka pomocy XS 103/06

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cyfrowa przyszłość
Program operacyjny na rzecz społeczeństwa informacyjnego, środek 3.2

Podstawa prawna Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001
Π.Δ. 93/1997

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

12 milionów EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak
Dotacja w wysokości od 45 %
do 55 % w zależności od
regionu geograficznego

Data realizacji 1.7.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.10.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP zgodnie z tabelą C2

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w
segmentach 15, 16 i 17 sektora
produkcyjnego oraz 51 i 52
sektora handlowego, wyłączeniu
podlegają wszystkie przedsiębior-
stwa, których działalność jest
związana z produkcją, przetwa-
rzaniem lub wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienio-
nych w tabeli C2

Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Nie

— sektor wydobycia węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

lub

hutnictwo stali Nie

budownictwo okrętowe Nie

przemysł włókien syntetycznych Nie

przemysł motoryzacyjny Nie

inny sektor związany z produkcją Tak, z wyłączeniem wyjątków
wyszczególnionych w tabeli C2

Wszystkie sektory handlowe i usługowe Tak, z wyłączeniem wyjątków
wyszczególnionych w tabeli C2

lub

usługi transportowe Tak

usługi finansowe Tak

inne usługi Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Ανάπτυξης/Ministry of Development
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Secretariat-General for Industry
Διεύθυνση Πληροφορικής/IT Directorate
Διευθύντρια: Δέσποινα Αναγνώστου/Director Despina Anagnostu
Τηλ./Tel. (30-210) 69 69 810
Fax (30-210) 69 69 135

Μεσογείων 119/Messoyion 119
GR-101 92 Αθήνα/GR-101 92 Athens

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 160/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Saarland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Regionalny program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze
przemysłu (wraz z turystyką)

Podstawa prawna Richtlinien für das Regionale Förderprogramm für kleine und mittlere Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

13,8 milionów EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat C/2

Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 161/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Saarland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program dotacji na spłatę oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze przemysłu (wraz z turystyką)

Podstawa prawna §§ 23 u. 44 der LHO des Saarlandes, der hierzu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften und der Programmrichtlinie

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1 milion 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 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat C/2

Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 162/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad de Madrid

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dotacje dla przedsiębiorstw transportowych na przeprowadzanie kontroli racjo-
nalnego zużycia energii

Podstawa prawna Orden de 24 de octubre de 2006 de la Consejería de transportes e infraestruc-
turas

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,225 miliona EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data realizacji 31.10.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Tak

Usługi transportowe Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de transportes e infraestructuras

C/ Orense 60
E-28020 Madrid

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 163/06

Państwo członkowskie Włochy

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Terminy składania oświadczeń/wniosków w sprawie dostępu do automatycznych
ulg podatkowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy nr 266 z dnia 7
sierpnia 1997 r. o inicjatywach w regionie Sycylii i Valle d'Aosta
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Podstawa prawna — Decreto del ministro dello Sviluppo economico del 16 ottobre 2006,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 206 alla GURI n. 255 del 2
novembre 2006

— Legge 7 agosto 1997 n. 266, articolo 8, comma 2, pubblicata sulla GURI
n. 186 dell'11 agosto 1997

— Decreto del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del
30 maggio 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 219 alla GURI
n. 197 del 25 agosto 2001

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

40 milionów EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z pkt 3.1 tabeli 2 załącznika A dekretu z dnia 30 maja 2001 r.: 50 %
kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku Sycylii, natomiast w przy-
padku Valle d'Aosta intensywność pomocy waha się między minimum 7,5 % a
maksimum 18 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca inwestycji

Data realizacji 22.11.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP z uwzględnieniem ograni-
czeń zawartych w pkt 1.1 i 1.2 załącznika A
do dekretu z dnia 30 maja 2001 r.

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese
Ufficio E1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z pkt 3.2 załącznika A do dekretu z dnia 30 maja 2001 r.

Nr środka pomocy XS 166/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pomoc na modernizację sieci telewizji kablowej

Podstawa prawna A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekez-
dése és az Országos Rádió és Televízió Testület 2384/2006. (X. 25.) számú hatá-
rozatával módosított 2028/2006. (IX: 13.) számú határozata

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,692 miliona EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data realizacji 2.11.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Országos Rádió és Televízió Testület

Reviczky u. 5.
H-1088 Budapest

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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