
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 174/06)

Nr środka pomocy XS 155/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Republika Czeska z wyjątkiem regionu NUTS II Praha

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Wspólny regionalny program operacyjny

Środek 1.1 — Wsparcie przedsiębiorczości w wybranych regionach

Podśrodek 4.2.2 — Wsparcie regionalnej i lokalnej infrastruktury turystycznej

Podstawa prawna Usnesení vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002

Usnesení vlády č. 149 ze dne 12. února 2003

Usnesení vlády č. 79/2003

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění

Nařízení Komise (ES) č. 70/2001

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

58,182 mln EUR (*)

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie

Nie będzie udzielana

(*) Kwota odnosi się do 2007 r. Składają się na nią:
Środki z funduszy strukturalnych: 42,248 mln EUR i krajowe środki publiczne: 15,934 mln EUR (kurs 28,465 CZK/EUR).
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Nr środka pomocy XS 172/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Sulfurcell Solartechnik GmbH

Podstawa prawna Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ vom 6.10.1969 (BGBl. I, S. 1861), zuletzt geändert durch Art. 102 der
Achten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I, S. 2304
ff)

35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GA) für den Zeitraum 2006 bis 2009, veröffentlicht im Bundes-
anzeiger Nr. 240 am 20.12.2005

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy:

(środki wspólnotowe:
5 204 100 EUR)

(dotacje inwestycyjne (1):
16 412 660 EUR)

21 616 760 EUR

Gwarantowane pożyczki —

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

Data realizacji 28.8.2006 (2)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2009 (3)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank Berlin

Bundesallee 210
D-10719 Berlin

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Inwestycje, na które przyznano pomoc, mają być zrealizowane w okresie od grudnia 2006 r. do listopada 2009 r. W przypadku inwes-
tycji, których realizację zgodnie z niniejszym harmonogramem planuje się przed 1 stycznia 2007 r., uwzględniono stawki dotacji
inwestycyjnych określone w ustawie o dotacjach inwestycyjnych z 2005 r. W przypadku inwestycji przewidzianych na lata 2007-2009
stawki dotacji oparto na ustawie o dotacjach inwestycyjnych z 2007 r.

(2) Decyzję o przyznaniu dotacji ze środków wspólnotowych wydano dnia 28.8.2006. W decyzji o przyznaniu dotacji wypłatę uzależ-
niono od spełnienia warunku (postanowienie dodatkowe do aktu administracyjnego zgodnie z § 36 ustawy o postępowaniu admini-
stracyjnym), zgodnie z którym wypłata dotacji nastąpić może dopiero po zgłoszeniu przedsięwzięcia UE. Z uwagi na ten warunek
faktyczną datą zatwierdzenia pomocy jest data wyrażenia zgody przez UE.

(3) Inwestycje powinny zostać dokonane między grudniem 2006 r. a listopadem 2009 r. Wypłata pomocy następować będzie w ratach
rocznych stosownie do stopnia zaawansowania przedsięwzięcia.
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Nr środka pomocy XS 173/06

Państwo członkowskie Finlandia

Region I obszar objęty pomocą w regionie rozwoju określonym decyzją rządu wydaną na
mocy ustawy o rozwoju regionalnym (Alueiden kehittämislaki 602/2002).

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Przyspieszona amortyzacja inwestycji dokonanych przez MŚP w regionie rozwoju.

Podstawa prawna Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki
(1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001,
914/2003 et 979/2006).

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

ok. 1 milion EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Maksymalna intensywność
pomocy: 1 %

Data realizacji Od 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— sektor wydobycia węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją

lub

hutnictwo stali Nie

budownictwo okrętowe Nie

przemysł włókien syntetycznych Nie

przemysł motoryzacyjny Nie

inne sektory związane z produkcją Tak

— wszystkie usługi

lub

usługi transportowe Nie

usługi finansowe Nie

turystyka Tak

inne usługi Nie

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valtiovarainministeriö
PL 28
FIN-00023 Valtioneuvosto

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(1) Wynikająca z ulgi podatkowej korzyść dla przedsiębiorstw polega na zmniejszeniu odsetek dzięki przyspieszeniu amortyzacji i wynosi
0,5 miliona EUR dla inwestycji dokonanych w okresie jednego roku.
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Numer środka pomocy XS 175/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Program pomocy dla MŚP z przeznaczeniem na budowę: instalacji do pozyski-
wania surowców z odpadów pochodzących z określonych kategorii produkcyj-
nych, urządzeń do wykorzystywania energii z surowców odpadowych niezdatnych
w innym przypadku do ponownego użytku oraz dostosowania technologicznego
istniejących obiektów przeznaczonych do pozyskiwania surowców z odpadów
(przetwarzanie odpadów obojętnych, pojazdów mechanicznych, dóbr trwałych i
odpadów wielkogabarytowych, wysokiej jakości kompostowanie, odzyskiwanie
artykułów z tworzywa sztucznego)

Podstawa prawna POR Campania 2000-2006

Complemento di programmazione, misura 1.7, azioni e) e g)

DGR n. 317 del 4.3.2005 di approvazione dei criteri ed indirizzi, modificata con
DGR n. 1545 del 5.10.2006 e DGR n. 1633 del 17.10.2006

Decreto dirigenziale n. 955 del 14.11.2006 pubblicato sul B.U.R.C. del
20.11.2006

Roczne wydatki planowane w
ramach programu

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

35,5 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki Nie

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Maksymalna intensywność
pomocy wynosi 35 % ekwi-
walentu dotacji netto (EDN)
oraz dodatkowe 15 % ekwi-
walentu dotacji brutto
(EDB). Podstawę obliczeń
stanowią wydatki kwalifiko-
wane na pokrycie kosztów
związanych z gruntem,
budynkami, pracami
budowlanymi i powiąza-
nymi, urządzeniami i
nowym wyposażeniem do
budynków, wartościami
niematerialnymi i prawnymi
do 50 % EDB wydatków
kwalifikowanych związa-
nych z planowaniem, bada-
niami i usługami specjalis-
tycznymi

Data realizacji Od 21.12.2006

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

inne usługi Tak — zarządzanie odpa-
dami

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Campania
Area Generale di Coordinamento 05
Settore 02
Responsabile della Misura 1.7 del POR Campania 2000-2006

Via A. De Gasperi, 28
I-80133 Napoli
Tel. (39) 081 796 30 25
E-mail: l.pagnozzi@maildip.regione.campania.it; m.lupacchini@regione.campania.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

27.7.2007C 174/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nr środka pomocy XS 182/06

Państwo członkowskie (Zjednoczone Królestwo oraz) Republika Irlandii

Region 32 hrabstwa na wyspie Irlandia — Irlandia Północna oraz Republika Irlandii.

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc doradcza na rzecz tworzenia oprogramowania

Podstawa prawna British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empo-
wers Inter Trade Ireland to invest, lend or grant aid for the purposes of its func-
tion

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Całkowity koszt programu:

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Program będzie realizowany w sposób ciągły w latach 2006-2007. Koszt projektu
wynosi 156 000 GBP za okres 12 miesięcy.

Całkowita kwota pomocy na program wynosi 6 000 GBP. Stanowi to 37 % całko-
witego kosztu projektu, pozostałe 63 % pochodzi z wkładu własnego przedsiębior-
stwa uczestniczącego w programie.

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy: 37 %.

Data realizacji Przedmiotowy program będzie trwał przez jeden rok od daty jego przyjęcia.

Przedsiębiorstwa indywidualne kwalifikują się do pomocy najwyżej przez 12
miesięcy.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Program trwa do końca 2007 r.

Cel pomocy Pomoc doradcza na rzecz MŚP prowadzących działalność w sektorze oprogramo-
wania w zakresie kosztu rozwoju technologii i promowania zintegrowanych
rozwiązań dotyczących produktów opartych na technologii komórkowej.

Sektor(-y) gospodarki inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
Co Down BT34 2DE
Northern Ireland
United Kingdom

Numer środka pomocy XS 183/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Fryslân

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Van der Velden Systeemtechniek B.V. in Drachten

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene subsidieverordening SNN

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 194 640 EUR

Gwarantowane pożyczki —
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Całkowite koszty projektu wynoszą 486 600 EUR;
całkowite koszty kwalifikujące się do wsparcia
wynoszą 486 600 EUR. Pomoc, którą ma przyznać
SNN wynosi ogółem 194 640 EUR (intensywność
pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5a ust. 3 lit. c)
podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co
łącznie dało 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu
włączenia pomocy dla badań i rozwoju

Tak

Data realizacji 22.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.9.2009

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie bezosiowego
systemu napędowego

Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak, technologie systemowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 184/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Fryslân

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

JB Besturingstechniek B.V. in Oosterwolde

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene subsidieverordening SNN

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 80 740 EUR

Gwarantowane pożyczki —

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

Całkowite koszty projektu wynoszą 201 850 EUR;
całkowite koszty kwalifikujące się do pomocy
wynoszą 201 850 EUR. Pomoc, którą ma przyznać
SNN wynosi ogółem 80 740 EUR (intensywność
pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5a ust. 3 lit. c)
podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co
łącznie dało 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu
włączenia pomocy dla badań i rozwoju

Tak

27.7.2007C 174/22 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data realizacji 22.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.9.2009

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie bezosiowego
systemu napędowego

Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak, technologie sterowania

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 185/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Drenthe

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Combimac B.V. in Emmen

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht 4.2

Algemene subsidieverordening SNN

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 132 660 EUR

Gwarantowane pożyczki —

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

Całkowite koszty projektu wynoszą 331 650 EUR;
całkowite koszty kwalifikujące się do wsparcia
wynoszą 331 650 EUR. Pomoc, którą ma przyznać
SNN wynosi ogółem 132 660 EUR (intensywność
pomocy równą 35 % zgodnie z art. 5a ust. 3 lit. c)
podwyższono o 5 %, zgodnie z ust. 4 lit. a), co
łącznie dało 40 %). Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 364/2004 zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu
włączenia pomocy dla badań i rozwoju

Tak

Data realizacji Do dnia 22.12.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 1.9.2009

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Celem projektu jest opracowanie bezosiowego
systemu napędowego

Tak
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak silniki elektryczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 186/06

Państwo członkowskie Irlandia

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

SME Development Scheme (program na rzecz rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw)

Podstawa prawna The Industrial Development Act 1986 as amended

Údarás na Gaeltachta Act 1979 as amended.

Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended.

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Szacowana całkowita
kwota roczna pomocy

40 milionów EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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

Lata 2007-2013 z zastrzeżeniem zmiany rozporządzenia (WE) 70/2001 w
sprawie MŚP

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— sektor wydobycia węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją Nie

lub

hutnictwo stali Nie

budownictwo okrętowe Nie

przemysł włókien syntetycznych Nie

przemysł motoryzacyjny Tak

inny sektor związany z produkcją Tak

— wszystkie usługi Tak

lub

usługi transportowe Tak

usługi finansowe Tak

inne usługi Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

IDA Ireland
Wilton Park House
Wilton Place, Dublin 2
Ireland

Enterprise Ireland
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Udaras na Gaeltachta
Na Forbacha
Co na Gaillimhe

Shannon Free Airport Development Company Ltd
Shannon Town
Co Clare
Ireland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Duża indywidualna pomoc w zdefiniowana w art. 6 rozporządzenia (WE)
70/2001 nie jest zwolniona z obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji.

Nr środka pomocy XS 188/06

Państwo członkowskie Finlandia

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc dla MŚP na zapłatę prowizji od poręczenia

(Takausprovisiotuki pk-yrityksille)

Podstawa prawna Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998), valtion erityisrahoitusyh-
tiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998), Valtioneuvoston
sitoumus Finnvera Oyj:lle takausprovisiotuen maksamisesta (1/023/2005)

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

ok. 1,7 miliona EUR

Gwarantowane pożyczki 26 milionów EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Finnvera Oyj
Kotimaan alueellinen rahoitus

PL 1010
FIN-00101 Helsinki

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia
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Nr środka pomocy XS 21/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regioni Sicilia e Valle d'Aosta

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Ulgi na zakup lub dzierżawę nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych

Podstawa prawna Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione del Comitato Agevolazioni Nazionale del 21.12.2006

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej 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 (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

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

— dochodem netto z tytułu uzyskania pożyczki obliczonej według stopy referen-
cyjnej

— 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 % stopy referen-
cyjnej) w przypadku przedsiębiorstw położonych na Sycylii;

— 50 % stopy referencyjnej w przypadku przedsiębiorstw położonych w regionie
Valle d'Aosta.

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

— 40 % wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorstw na obszarach,
które nie są w niekorzystnym położeniu;

— 50 % wydatków kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorstw na obszarach
w niekorzystnym położeniu

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

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

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

Program pomocy przewiduje również określone ograniczenia dla sektorów:

— hutnictwa stali
— budownictwa okrętowego
— przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów rolnych
— włókien syntetycznych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97
I-00186 Roma
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