
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 111/07)

Nr środka pomocy XS 25/07

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 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

150 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 przedsiębiorstw we wdrażaniu programów rozwoju
przedsiębiorstwa;

— wzmacnianie grup producentów zarówno istniejących, jak i w fazie rozwoju,
poprzez poprawę poziomu konkurencyjności pojedynczych przedsiębiorstw
dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyj-
nych oraz podwyższaniu kwalifikacji kapitału ludzkiego;

— wspieranie tworzenia oraz podwyższanie atrakcyjności nowych inicjatyw w
zakresie przedsiębiorczości w sektorach strategicznych dla gospodarki regio-
nalnej.

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
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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.

Numer środka pomocy XS 42/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche

Podstawa prawna Delibera del Comitato di Gestione del F.R.I.E. del 20.12.2006 «Criteri operativi
del Comitato F.R.I.E.»

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4 miliony EUR (1)

Gwarantowane pożyczki Nie przewidziano.

Pomoc indywidualna Nie przewidziano

Nie przewidziano

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 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche

Via Locchi 19
I-34123 Trieste
Tel. (39) 040 319 75 09
frie@mediocredito.fvg.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Kwota szacunkowa obliczona w oparciu o założenia dotyczące wielkości stałego finansowania rocznego (średnia dla okresu 2005-
2006) i różnicy między stopą referencyjną a stałą stopą wsparcia (wysokość dotacji).

Numer środka pomocy XS 49/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Diffusione dell'innovazione e della ricerca per lo sviluppo precompetitivo di
filiera
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Podstawa prawna Programma Regionale di Azioni innovative del FERS 2000-2006 «Innovazione e
Sviluppo Sostenibile come fattori identificativi per la Competitività Regionale
(ISSOCORE)». Azione 7.1 «Diffusione dell'Innovazione e della ricerca per lo
sviluppo precompetitivo di filiera». Sub-azione A «Ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo»

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Wysokość kwoty pomocy w formie dotacji, która zostanie poświadczona przed
2008 r. jako wydatki, wynosi 1 145 000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy Przewidziane dotacje obejmują bezzwrotną pomoc finansową w wysokości
45 % wydatków kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych i 35 %
wydatków kwalifikowanych w zakresie rozwoju przedkonkurencyjnego w
granicy pułapu wynoszącego 250 000 EUR.

Wysokość dotacji nie może w żadnym przypadku przekroczyć pułapów przewi-
dzianych dla pomocy na badania i rozwój w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 364/2004.

Data realizacji Przypuszczalna data publikacji: styczeń 2007 r.

Czas trwania programu Regionalny program na rzecz innowacyjności „Issocore” (Programma Regionale
Azioni Innovative Issocore) — 18 miesięcy

Cel pomocy Promowanie badań i rozwoju poprzez działania mające na celu powiązanie
popytu w zakresie innowacyjności z podażą oraz pobudzające małe i średnie
przedsiębiorstwa regionu do podejmowania działań w duchu przedsiębiorczości
i innowacyjności w ich oddziałach produkcyjnych w sektorach strategicznych ze
względu na rozwój i konkurencyjność regionalnego systemu produkcji.

Cele te będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem systemu stosowanego
w regionie Marche służącego podnoszeniu znaczenia strategicznego i potencjału
regionu poprzez promowanie zasad systemowych mających doprowadzić do
utworzenia metody zarządzania innowacyjnością w oparciu o regionalne sieci
ośrodków umiejętności między grupami ośrodków doskonałości technologicznej
z myślą o realizacji programów mających wspólne cele.

W ramach działania przewiduje się w szczególności:

— promowanie rozwoju przedsiębiorstw dzięki nowym formom koncentracji i
nowym harmonijnym formom współdziałania;

— zachęcanie do przekazywania wiedzy technicznej poprzez pomaganie przed-
siębiorstwom we wprowadzaniu nowych technologii i rozszerzaniu zakresu
działalności;

— promowanie innowacyjności w zakresie produktów ze szczególnym
uwzględnieniem działań w obrębie sektorów i technologii zaawansowanych;

— szkolenie pracowników przydzielonych do prac związanych z projektem z
uwzględnieniem młodych absolwentów studiów technologicznych i
naukowców akademickich oddelegowanych do siedziby przedsiębiorstwa
realizującego dotowany projekt.

Typ inwestycji i wydatków kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą

Projekty sektorowych badań przemysłowych i sektorowego rozwoju przedkon-
kurencyjnego realizowane przez grupy MŚP (zgodnie z definicją w rozporzą-
dzeniu ministerialnym (D.M.) z dnia 18 kwietnia 2005 r.) w okresie do 30 czerw-
ca 2008 r. we współpracy z uniwersytetami, publicznymi ośrodkami badaw-
czymi i ośrodkami zajmującymi się innowacyjnością i przekazywaniem wiedzy
technologicznej.

Koszt całkowity każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą musi
wynosić powyżej 240 000 EUR.

Jako kwalifikowane uznaje się wydatki związane z pracownikami, doradztwem,
nabywaniem wiedzy, narzędziami, materiałami oraz ogólne koszty operacyjne,
poniesione przez przedsiębiorstwa po złożeniu wniosku.

Sektory gospodarki Sektory C, D, E, F — działalność gospodarcza związana z produkcją oraz
niektóre powiązane usługi, z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń przewidzia-
nych w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy państwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia
Via Tiziano 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 37 02
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Nr środka pomocy XS 61/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2013 r. (Granice regionów z dnia 31 października 2005 r.):

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/XS61_07%20DEU
%20WLAL.pdf

objęte pomocą obszary typu D; jak również wsparcie dla pozauniwersyteckich
instytutów badawczych, działających jako organizacje użyteczności publicznej, w
objętych pomocą obszarach typu A i C [zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie niemieckiej krajowej mapy pomocy regio-
nalej (Dz.U. C 295 z 5.12.2006, str. 6)]

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA),
36. Rahmenplan: Teil II A — Gewerbliche Wirtschaft (einschließlich gemein-
nützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen).

Podstawa prawna Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GA) vom 12 Mai 1969

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

60 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bayern

Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
D-84028 Landshut

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8/9
D-93047 Regensburg

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
D-95444 Bayreuth

Berlin

Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
D-10719 Berlin

Brandenburg

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Postfach 90 02 61
D-14438 Potsdam

17.5.2007C 111/16 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Bremen

BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH
Kontorhaus am Markt
Langenstraße 2-4
D-28195 Bremen

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung
GmbH
Am Alten Hafen 118
D-27568 Bremerhaven

Hessen

InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Schumannstraße 4-6
D-60325 Frankfurt am Main

Niederlassung Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Str. 38-42
D-65189 Wiesbaden

Niederlassung Kassel
Kurfürstenstr. 7
D-34117 Kassel

Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-
Vorpommern
Johannes-Stelling-Str. 14
D-19048 Schwerin
Tel. 0385 588/0
Fax 0385 588/5861
E-mail: poststelle@wm.mv-regierung.de

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Hauptsitz Schwerin
Werkstraße 213
D-19061 Schwerin
Tel. 0385 6363-0
Fax 0385 6363-1212
E-mail: info@lfi-mv.de.

Niedersachsen

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH
Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover
Tel. 30031-0
E-mail: info@nbank.de

Nordrhein-Westfalen

NRW.Bank
Johanniterstraße 3
D-48145 Münster
Tel. 0251 91741-0
E-mail: info-westfalen@nrwbank.de

Rheinland-Pfalz

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH
Holzhofstraße 4
D-55116 Mainz

Saarland

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken
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Sachsen

Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

Sachsen-Anhalt

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12,
D-39104 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
D-24103 Kiel

Für Anträge gem. Ziff. 5.1.3 und 5.1.4:
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer GmbH (WTSH)
Lorentzendamm 24
D-24103 Kiel

Thüringen

Thüringer Aufbaubank (TAB)
Gorkistraße 9
D-99084 Erfurt

mit ihren Regionalbüros:
Regionalbüro Suhl
Am Bahnhof 3
D-98529 Suhl

Regionalbüro Gera
Friedrich-Engels-Str. 7
D-07545 Gera

Regionalbüro Nordhausen
Hüpedenweg 52
D-99734 Nordhausen

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 62/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg (ohne Insel Helgoland), Segeberg,
Stormarn im Bundesland Schleswig-Holstein

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des
Zukunftsprogramms Wirtschaft aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung für Vorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen im südlichen
Schleswig-Holstein („Investitionsförderung im Hamburg-Rand-Raum“)

Podstawa prawna — Regelungen der Europäischen Union für Förderungen aus dem Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),

— Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Schleswig-
Holstein.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy (przewidywana)

ok. 5 milionów EUR
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji styczeń 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2008; przewidziane jest przedłużenie czasu trwania programu
pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
na inwestycje związane z tworzeniem lub zabezpie-
czaniem miejsc pracy. Inwestycje muszą być zgodne
z tzw. efektem pierwszeństwa

Tak

wyłącznie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Uwagi Program wsparcia jest finansowany w całości z
EFRR i stanowi część programu operacyjnego dla
kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn na lata
2007-2013

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Fleethörn 29-31
D-24103 Kiel

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

porównaj wskazówki na
temat podstawy prawnej
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