
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 84/02)

Numer środka pomocy XS 156/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną

Ustawa „Sabatini” nr 1329/1965 (legge 1329/1965) — Pomoc na zakup lub
leasing finansowy nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych

Podstawa prawna Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevola-
zioni di cui alla legge 1329/1965, emanato con decreto del Presidente della
Regione 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

Planowane roczne wydatki lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

11,8 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 29.9.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

W granicach określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 70/2001:
30.6.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

— z wyłączeniem sektora transportu

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

Via Trento, 2
I-34123 Trieste

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 157/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy lub podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną

Dotacje na zakup lub leasing nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych
(ustawa „Sabatini”)
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Podstawa prawna — Legge 28 novembre 1965, n. 1329, già approvata dalla Commissione con
lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97;

— Deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 17 ottobre 2006, attua-
tiva della Legge n. 1329/65

Planowane roczne wydatki lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 miliona EUR (1)

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 27.11.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006
(W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia (WE)
nr 70/2001 poza termin 31 grudnia 2006 r., wyżej wskazany czas trwania
programu pomocy zostanie dostosowany do nowego okresu ważności.)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo
e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione

Via Fieschi 15
I-16121 Genova

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Roczne wydatki uwzględniają także dostępność środków w ciągu roku przewidzianą w programach mających tę samą podstawę prawną
i będących przedmiotem oddzielnych zawiadomień o wyłączeniu, a także w programach dla MŚP, mających tę samą podstawę prawną i
objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1/2004, a nie rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

Numer środka pomocy XS 158/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy lub podmiotu
otrzymującego pomoc indywidualną

Dotacje na zakup lub leasing nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych
(ustawa „Sabatini”, z wyłączeniem weksli własnych)

Podstawa prawna — Legge 28 novembre 1965, n. 1329, già approvata dalla Commissione con
lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97;

— Deliberazione della Giunta regionale n. 1078 del 17 ottobre 2006, attua-
tiva della Legge n. 1329/65

Planowane roczne wydatki lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 miliona EUR (1)

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 27.11.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006
(W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia (WE)
nr 70/2001 poza termin 31 grudnia 2006 r., wyżej wskazany czas trwania
programu pomocy zostanie dostosowany do nowego okresu ważności.)
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Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo
e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione

Via Fieschi 15
I-16121 Genova

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Roczne wydatki uwzględniają także dostępność środków w ciągu roku przewidzianą w programach mających tę samą podstawę prawną
i będących przedmiotem oddzielnych zawiadomień o wyłączeniu, a także w programach dla MŚP, mających tę samą podstawę prawną i
objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1/2004, a nie rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

Nr środka pomocy XS 159/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Saarland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pomoc finansowa na rzecz podejmowania i rozwijania działalności gospodar-
czej w kraju Saary

Podstawa prawna §§ 23 u. 44 der LHO des Saarlandes, der hierzu ergangenen Verwaltungs-
vorschriften und des Merkblattes

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 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 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej 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-Röderstr. 17
D-66119 Saarbrücken

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 165/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Doradztwo dla MŚP dotyczące zwiększenia potencjału

Podstawa prawna Richtlinien über die Förderung von Potentialberatungen im verarbeitenden
Gewerbe (Grund- und Aufbauberatung)
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Planowane roczne wydatki lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy (EFRR + środki
kraju związkowego)

0,5 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 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z przemysłem
przetwórczym

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Referat III D
Martin-Luther-Str. 105
D-10820 Berlin

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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