
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 103/08)

Nr środka pomocy XS 187/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Wszystkie regiony kwalifikujące się do pomocy zgodnie z mapą pomocy regio-
nalnej dla Niemiec na lata 2007-2013

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program pomocy regionalnej w ramach EPR

Podstawa prawna ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm“ sowie
„Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

21 milionów 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 Od 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007, względnie do momentu wygaśnięcia obowiązującego rozporzą-
dzenia w sprawie wyłączeń dla MŚP

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie

Palmengartenstraße 5-9
D-60325 Frankfurt am Main

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 2/07

Państwo członkowskie Polska

Region Wszystkie 16 województw

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom
posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)
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Podstawa prawna Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 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.) — w zakresie inwestycji

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 387 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 7.9.2004

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 3/07

Państwo członkowskie Polska

Region Wszystkie 16 województw

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom
posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP
doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Podstawa prawna Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 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.) — w zakresie doradztwa

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 19 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 7.9.2004

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
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Numer pomocy XS 47/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Alle regio's

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Podstawa prawna Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 34 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 1.1.2007

Czas trwania 1.1.2012

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 20
2500 EC Den Haag
Nederland

Numer pomocy XS 127/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despobla-
miento

Podstawa prawna Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007
de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despob-
lamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,25 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 2.3.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria
Consejería de Ganadería, Edificio Europa
E-39011 Santander (Cantabria)
Tfno (34) 942 20 78 60
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