
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 112/05)

Numer pomocy XS 73/07

Państwo członkowskie Grecja

Region Το Σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας (To Synolo tis Ellinikis Epikrateias)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων προηγμένων ευρυζωνικών
υπηρεσιών

Podstawa prawna — Ν. 3016/2002
— Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 83385/2866/11.12.2003

(ΦΕΚ 1865/Β/12.12.2003) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την “Κοινωνία της Πληροφορίας” του
ΚΠΣ 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/τ.Α'/
17.5.2002) και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ειδών των ενισχύσεων» όπως
τροποποιείται και ισχύει.

— Υπ' αριθ. 46603/1164/2.8.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1145/Β/17.8.2005), «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή δράσης κρατικών ενισχύσεων στον τομέα
των προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Κ.Π.Σ. 2000-
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (Α110)»

— Υπ' αριθ. 52422/1519/13.9.2006 (ΦΕΚ 1370/Β/14.9.2006) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Προκήρυξη Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο “Χρηματοδότηση επιχειρή-
σεων για την υλοποίηση έργων προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών” στο πλαίσιο
του Μέτρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”
του Κ.Π.Σ. 2000-2006»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 18,222377 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 13.9.2006

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18
Ν. Κόσμος GR-117 43
Αθήνα
(Koinonia tis Pliroforias A.E.
Menaihmoy & Theofilopoyloy 18
N. Kosmos GR-117 43
Athina)
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Nr środka pomocy XS 82/07

Państwo członkowskie Austria

Region Niederösterreich (Dolna Austria) NUTS II: AT 12

lub w jego częściach, tj.

Waldviertel (NUTS III: AT 124) oraz

Waldviertel (NUTS III: AT 125

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinien zur Förderungsaktion der Niederösterreichischen Grenzlandförde-
rungsgesellschaft mbH

Podstawa prawna Gesellschaftsvertrag der Niederösterreichischen Grenzlandförderungsgesellschaft
mbH

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Roczny budżet:
w formie pożyczek ok.
2,2 mln EUR
w gotówce: ok. 0,32 mln
EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy maksymalnie 75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy brutto: 15 % dla małych
przedsiębiorstw, 7,5 % dla średnich przedsiębiorstw

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft mbH

Internet: http://noeg.grenzland.at

Lugeck 1
A-1011 Wien
Tel. (43) 513 78 35
Fax (43) 513 78 40
E-mail: NOeG@ecoplus.at

Nr środka pomocy XS 94/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa programu pomocy Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan
por la Administración de la Junta de Andalucía

Podstawa prawna Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto no

116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas
de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy przewidziana
w programie

70 mln EUR
(2007 — 70 mln EUR)

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 5a i 5b rozporządzenia
Andaluzja należy do regionów, o których mowa
w art. 87 ust. 3 lit. a) TWE:
Pomoc na:
Badania podstawowe: 100 %
Badania przemysłowe: 70 %
Rozwój przedkonkurencyjny: 40 %
Techniczna analiza możliwości wykonania przy-
gotowująca przemysłowe prace badawcze: 75 %

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu Do 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Tel. (34) 95 503 52 05
Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-
02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6a rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 102/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, in corso di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, attuativa della legge
28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

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

10 milionów EUR

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać pułapów przewidzianych w
obowiązujących przepisach wspólnotowych.

Data realizacji Dzień następujący po dniu opublikowania na stronie internetowej podmiotu
zarządzającego (MCC spa) decyzji władz regionalnych (deliberazione della Giunta
Regionale) nr 115 z dnia 27 lutego 2007 r.
www.incentivi.mcc.it (*)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o
którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, aż do 30 czerwca 2008 r., kiedy to upływa
termin obowiązywania rozporządzenia 70/2001, chyba że termin ten zostanie
przedłużony.
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Cel pomocy Pomoc w formie dotacji dla zainteresowanych przedsiębiorstw ma być przezna-
czona na zakup lub leasing nowych maszyn przemysłowych lub maszyn do
produkcji.

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e Media Impresa, Commercio e
Artigianato
Direzione Regionale Attività Produttive
Via Cristoforo Colombo 212
I-00147 Roma
Tel. (39) 0651 68 37 75, Fax (39) 0651 68 37 73
E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Inne informacje Program pomocy został zatwierdzony przez Komisję pismem D/55254 z dnia
18 października 2000 r. (pomoc N 659/97).
Podana kwota jest łączną kwotą wydatków przewidzianą w programie pomocy,
którego podstawę prawną określono powyżej, przeznaczonego dla MŚP, wobec
których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.

(*) Niniejszy program zostanie opublikowany na wyżej wskazanej stronie internetowej co najmniej 10 dni roboczych po przesłaniu go do
Komisji Europejskiej.

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 mln 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

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
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