
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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 166/06)

Numer pomocy XS 143/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Interventi per promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso

Podstawa prawna Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, comma 4, lettera a)
Direttive di attuazione approvate con decreto dell'assessore dell'Industria della
Regione Sardegna n. 130 del 3.5.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10,5 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.6.2006

Czas trwania 31.12.2006

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria
viale Trento, 69
I-09123 Cagliari

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia, środek wyklucza przyznanie
pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przy-
znaniu pomocy,
a) jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

wynoszą co najmniej 25 mln EUR oraz

— intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,
— na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej,

intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 %; lub

b) jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15
mln EUR

Tak
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Numer pomocy XS 163/07

Państwo członkowskie Austria

Region Niederösterreich NUTS II: AT 12

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ecoplus Richtlinien für Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms
LE/LEADER 2007-2013 in Niederösterreich

Podstawa prawna Gesellschaftsvertrag der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 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 1.6.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ecoplus
Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Lugeck 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 513 78 50-0
Fax (43-1) 513 78 50-44
headoffice@ecoplus.at
www.ecoplus.at

Numer pomocy XS 164/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Apoyo para la incorporación de las PYMEs a la Sociedad de la Información

Podstawa prawna Resolución de 3 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León, por el que se aprueba la convocatoria, así como las
disposiciones comunes y específicas que la regulan, para la concesión de deter-
minadas subvenciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
para 2007 cofinanciadas con fondos estructurales (Línea 6). (BOCL no 91 de
11.5.2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 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 11.5.2007

Czas trwania 31.12.2008
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Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
C/ Duque de la Victoria, no 23
E-47001 Valladolid

Numer pomocy XS 165/07

Państwo członkowskie Francja

Region Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Fonds de Développement des Entreprises (FDPMI)

Podstawa prawna Règlement d'exemption (CE) no 70/2001 prolongé par le règlement (CE)
no 1796/2006
Pour les collectivités territoriales: articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) — Pour l'État, articles L. 2251-1,
L. 3231-1, L. 4211-1 du CGCT

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 34 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.5.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP, wszystkie sektory zwią-
zane z produkcją, wszystkie usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Soit le Ministère de l'industrie/DGE pour l'État, soit les collectivités territoriales,
chacun en ce qui le concerne.
Pour le Ministère de l'industrie/DGE:
12, rue Villiot
F-5572 Paris Cedex 12

Numer pomocy XS 172/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Nordrhein-Westfalen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energies-
paren — progres.nrw
Förderbaustein: Forschung und Entwicklung

Podstawa prawna 1. Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001
2. Änderungsverordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar

2004
3. § 44 Landeshaushaltsordnung NRW
4. Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. März 2003 betreffend die

Definition der kleinen und mittleren Unternehmen
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8 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 1.4.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 85
Goebenstraße 25
D-44135 Dortmund
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