
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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

(2007/C 126/10)

Numer pomocy XA 7010/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sycylia i Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ulgi na zakup lub dzierżawę nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych

Podstawa prawna Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione del comitato agevolazioni nazionale del 21.12.2006

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

10 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Program pomocy podlega pułapom intensywności pomocy określonym w art. 4
rozporządzenia.

Pomoc jest obliczana na podstawie kwoty kwalifikującej się do pomocy i równa
się różnicy pomiędzy:

— dochodem netto z tytułu uzyskania pożyczki obliczonej według referencyjnej
stopy procentowej

— a dochodem netto z tytułu uzyskania pożyczki obliczonej według obniżonej
stopy procentowej,

obowiązującej w momencie przyznania pożyczki.

Stopa procentowa dla przedsiębiorstw będących beneficjentami pomocy wynosi:

— 0 % (zerowe koszty spłaty odsetek, tj. pomoc równa się 100 % referencyjnej
stopy procentowej) w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się na Sycylii;

— 50 % referencyjnej stopy procentowej w przypadku przedsiębiorstw znajdują-
cych się w regionie Valle dAosta.

W przypadku przedsiębiorstw znajdujących się na Sycylii i w regionie Valle
d'Aosta, które dokonują inwestycji w sektorze przetwórstwa i wprowadzania
produktów rolnych do obrotu, pułap intensywności pomocy nie może przekra-
czać:

— 40 % wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorstw nie znajdują-
cych się na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

— 50 % wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorstw znajdujących
się na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do daty wygaśnięcia rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z późn. zm., określonej
w jego art. 10

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak
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Sektory gospodarki Pomoc przeznaczona jest dla MŚP z wyłączeniem następujących sektorów:

— produkcji rolnej
— łowiectwa
— rybołówstwa
— produkcji przetworów mlecznych
— usług transportowych

Program pomocy przewiduje również określone ograniczenia dla sektorów:

— hutnictwa stali
— budownictwa okrętowego
— przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
— włókien syntetycznych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
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