
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 109/07)

Numer pomocy XS 117/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Hessen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Bioenergiedorf Breuberg-Rai-Breitenbach eG

Podstawa prawna Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001, geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25.
Februar 2004, über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen gewährt werden,
Landeshaushaltsordnung

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,3 miliona EUR

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

Data realizacji 1.3.2007

Czas trwania 1.12.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Mainzer Straße 80
D-65189 Wiesbaden

Numer pomocy XS 118/07

Państwo członkowskie Słowenia

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Spodbujanje razvoja turističnih produktov in trženja v malih in srednje velikih
podjetjih s področja turizma

Podstawa prawna 10. in 14. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS,
št. 132/06, 23/07)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED4003.html

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,292105 miliona
EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 27.3.2007
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Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki inne usługi: Zakwaterowanie; Działalność Związana z Kulturą, Rozrywką i
Rekreacją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za turizem
Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 33 11
gp.mg@gov.si

Numer pomocy XS 119/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Magyarország egész területe

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

KKV-k beruházási adóalap-kedvezménye

Podstawa prawna 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 7. § (1) zs)
pont

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 000 milionów
HUF; Całkowita 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 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

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
H-1051 Budapest

Numer pomocy XS 120/07

Państwo członkowskie Węgry

Region A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormány-
rendelet szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48
kistérség

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

KKV-k által alkalmazható gyorsított értékcsökkenési leírás

Podstawa prawna 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 1. számú
melléklet 14. pont 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 11.
számú melléklet II/2/p. pont 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet, 3. számú
melléklet

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 100 mln HUF;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2005

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

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
H-1051 Budapest

Numer pomocy XS 121/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Magyarország egész területe

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

KKV-k beruházási hitelei után érvényesíthető adókedvezmény

Podstawa prawna 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 22/A. §

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1 500 milionów
HUF; Całkowita 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 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

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
H-1051 Budapest

15.5.2007 C 109/17Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


