
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 110/11)

Nr środka pomocy XS 5/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Contratto di investimento per le PMI operanti nei settori dell'industria,
dell'artigianato e dei servizi

Podstawa prawna Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione», art. 11;

Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 49/22 del 28.11.2006 «Strumenti di incentivazione» ai sensi della Legge
Regionale n. 7/2005, art. 11

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

100 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pożyczki

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4, 5, 5a, 5b i 5c rozporządzenia Tak

Data realizacji 20.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Wspieranie konkurencyjności grup producentów oraz sektorów zarówno istnie-
jących, jak i w fazie rozwoju w danym regionie poprzez procesy współpracy i
integracji (technicznej, organizacyjnej, produkcyjnej i handlowej) pomiędzy
przedsiębiorstwami

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— sektor wydobycia węgla Tak

— wszystkie sektory związane z produkcją Nie

lub

hutnictwo stali Nie

budownictwo okrętowe Nie

przemysł włókien syntetycznych Nie

przemysł motoryzacyjny Nie

inny sektor związany z produkcją Tak

— wszystkie usługi Nie

lub

usługi transportowe Nie

usługi finansowe Nie

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato alla Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del territorio

via Mameli, 88
I-09123 Cagliari

Inne informacje W żadnym przypadku kwota przyznanej pomocy nie może przekroczyć
pułapów intensywności pomocy przewidzianych w planie pomocy regionalnej
zatwierdzonym przez Komisję Europejską
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Nr środka pomocy XS 6/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

«Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie»

Podstawa prawna Deliberazione di G. R. n. 155 del 7.3.2006 — Decreto dirigenziale n. 4762 del
16.10.2006

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

Program pomocy Całkowita kwota
funduszu gwaran-
cyjnego

12 milionów EUR

Gwarantowane
pożyczki

200 milionów EUR

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pożyczki

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 (zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 70/2001)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy dla MŚP

— sektor wydobycia węgla

— wszystkie sektory związane z
produkcją

— wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę

— budownictwo

— handel hurtowy i detaliczny

— hotele i restauracje

— transport, gospodarka magazynowa
i łączność

— obsługa nieruchomości, wynajem,
informatyka, badania naukowe i
usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

— edukacja

— ochrona zdrowia i pomoc
społeczna

— pozostała działalność usługowa
komunalna, społeczna i indywi-
dualna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana

Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 24/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pacchetti Integrati di Agevolazione per le PMI operanti nei settori del turismo e
dei beni culturali e ambientali
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Podstawa prawna Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione», art. 11;

Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 49/22 del 28.11.2006 «Strumenti di incentivazione» ai sensi della Legge
Regionale n. 7/2005, art. 11

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

50 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pożyczki

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4, 5, 5a, 5b i 5c rozporządzenia Tak

Data realizacji 20.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy — skuteczne wspieranie istniejących przedsiębiorstw w podwyższaniu standardu
i poprawie poziomu oferowanych usług;

— promowanie i udostępnianie zwiedzającym dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego Sardynii w ramach regionalnej oferty turystycznej;

— wzmacnianie systemów turystycznych zarówno istniejących, jak i w fazie
rozwoju, poprzez poprawę poziomu konkurencyjności pojedynczych przed-
siębiorstw dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i
organizacyjnych, podwyższaniu kwalifikacji kapitału ludzkiego oraz promo-
waniu pakietów oferty turystycznej;

— wspieranie tworzenia oraz podwyższanie atrakcyjności nowych inicjatyw w
zakresie przedsiębiorczości w sektorze turystyki na potrzeby promowania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato alla Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del territorio

via Mameli, 88
I-09123 Cagliari

Inne informacje W żadnym przypadku kwota przyznanej pomocy nie może przekroczyć
pułapów intensywności pomocy przewidzianych w planie pomocy regionalnej
zatwierdzonym przez Komisję Europejską

Nr środka pomocy XS 45/07

Państwo członkowskie Austria

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pomoc na rzecz młodych przedsiębiorców i działalności innowacyjnej w ramach
MŚP — przejęcie zobowiązań (Jungunternehmer- und Innovationsförderung für
KMU — Haftungsübernahmen)

Podstawa prawna Förderungsrichtlinien „Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU —

Haftungsübernahmen“

Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (BGBl. Nr. 432/1996 idgF)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki do 80 milionów EUR —

ok. 3,2 miliona EUR
ekwiwalentu dotacji
brutto (EDB)

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane pożyczki
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4, 5, 5a, 5b i 5c rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2007

Początek obowiązywania programu pomocy, tzn. od tego dnia istnieje możli-
wość składania wniosków

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Koniec obowiązywania programu pomocy, tzn. do tego dnia istnieje możliwość
składania wniosków. Zatwierdzanie wniosków odbywa się zgodnie z art. 10
rozporządzenia (WE) nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 1976/2006, tzn. początkowo do końca 2008 r.

Cel pomocy Celem pomocy jest wsparcie młodych przedsiębiorców (w tym w zakresie zakła-
dania i przejmowania przedsiębiorstw) oraz zwiększenie i umocnienie potencjału
innowacyjnego MŚP

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (aws)

Ungargasse 37
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 501-75 466
E-mail: e.kober@awsg.at
Internet: www.awsg.at/2007plus

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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