
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 103/07)

Pomoc nr XS 164/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Północny 1.6

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, realizujących nowe inwestycje.

Podstawa prawna — art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591),

— art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

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

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

0,2586 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całościowa kwota —

Gwarantowane pożyczki —

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

Tak

Data wykonania 3.11.2006

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

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1
PL-82-300 Elbląg

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 170/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo (oraz Republika Irlandii)

Region 32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pomoc doradcza na rzecz tworzenia oprogramowania

Podstawa prawna British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its
function

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2006: 70 000 GBP
2007: 86 000 GBP

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 Od 1.12.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów tak

inne usługi tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry BT34 2DE
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak

Nr środka pomocy XS 171/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada —
tworzenie rozwiązań z zakresu zaawansowanej technologii) na rzecz małych i
średnich przedsiębiorstw, dotyczący projektów badań przemysłowych ukierunko-
wanych na osiągnięcie celów technologicznych.

Podstawa prawna Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se
convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología
Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación
industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV
— Núm. 5 387 de 14.11.2006

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3,5 mln 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
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Data realizacji 1.1.2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6
E-46002 Valencia
Tlf. (34-6) 398 62 91

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak

Nr środka pomocy XS 174/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ulgi z tytułu inwestycji w innowacje technologiczne, ochronę środowiska, inno-
wacje organizacyjne i innowacje handlowe.

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39
del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso
pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a
valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla
L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera
D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

7 mln EUR (1)

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia tak

Data realizacji 21.7.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Wydobycie minerałów;

działalność produkcyjna;

wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu
i wody;

usługi

nie

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e
innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata
I-85100 Potenza
Tel. (39) 0971 66 87 30

(1) Roczne wydatki przedstawione powyżej stosują się łącznie do obydwu środków wymienionych w podstawie prawnej.

Nr środka pomocy XS 181/06

Państwo członkowskie Irlandia

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dotacje kapitałowe dla hoteli należących do kategorii MŚP (XS/24/2001)
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Podstawa prawna Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

20 mln EUR za okres od
1.1.2007 r. do 31.7.2008
r.

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 2.2.2001 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.7.2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów tak

inne usługi Sektor usług hotelowych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Revenue Commissioners

Dublin Castle
Dublin 2
Ireland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak
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