
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy
regionalnej: Dania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 141/03)

Pomoc państwa N 693/06 — DANIA

Krajowa mapa pomocy regionalnej 1.1.2007-31.12.2013 (1)

(zatwierdzona przez Komisję dnia 24.4.2007)

(REGION NUTS II)
(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)
(mający zastosowanie do dużych przedsię-

biorstw)

1. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą przez cały okres 2007-2013 na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Trak-
tatu WE

Læsø Kommune 10 %

Ærø Kommune 10 %

Langeland Kommune 10 %

Lollands Kommune 15 %

Samsø Kommune 10 %

Bornholms Regionskommune 15 %

Frederikshavn Kommune 10 %

Hjørring Kommune 10 %

Morsø Kommune 10 %

Guldborgsund Kommune 15 %

2. Wyspy kwalifikujące się do objęcia pomocą przez cały okres 2007-2013 na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu
WE

Årø 10 %

Agersø 15 %

Anholt 10 %

Avernakø 10 %

Bågø 10 %

Barsø 10 %

Bjørnø 10 %

Drejø 10 %

Egholm 10 %

Endelave 10 %

Fur 10 %

26.6.2007C 141/6 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.



(REGION NUTS II)
(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)
(mający zastosowanie do dużych przedsię-

biorstw)

Hjarnø 10 %

Hjortø 10 %

Lyø 10 %

Mandø 10 %

Nekselø 15 %

Omø 15 %

Orø 15 %

Sejerø 15 %

Skarø 10 %

Tunø 10 %

Venø 10 %

3. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą przez cały okres 2007-2013 na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Trak-
tatu WE wyłącznie w przypadku wyższych kwot pomocy dla MŚP

Podstawowy pułap pomocy (2)

Norddjurs Kommune (3) 10 %

Tønder Kommune 10 %

Vesthimmerlands Kommune 10 %

4. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą przejściową w okresie 1.1.2007-31.12.2008 na mocy art. 87 ust.
3 lit. c) Traktatu WE przy pułapie pomocy wynoszącym 10 %

Svendborg Kommune (4) 10 %

Brønderslev-Dronninglund Kommune 10 %

Thisted Kommune 10 %

(1) W przypadku projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten
jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw
zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwali-
fikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy
regionalnej na lata 2007-2013.

(2) Pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsię-
biorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). Pomoc nie może zostać przyznana na rzecz projektów inwestycyjnych przewi-
dujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 25 mln EUR.

(3) Gmina Norddjurs bez wyspy Anholt, która jest obszarem objętym pomocą przez cały okres 2007-2013.
(4) Gmina Svendborg bez wysp Drejø, Skarø i Hjortø, które są objęte pomocą przez cały okres 2007-2013.
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