
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 190/02)

Numer XA XA 7021/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio (Lacjum)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione —

Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

Podstawa prawna Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni
Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora
ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25
luglio 2001)
Articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 45, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

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

Program pomocy: Całkowita kwota roczna pomocy wynosi 6 mln EUR (*)

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność pomocy nie może przekraczać:
— 50 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do objęcia

pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE,
— 40 % inwestycji kwalifikowalnych, prowadzonych w innych regionach

Data realizacji Data wysłania niniejszego zestawienia Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony. Program pomocy nie podlega jednakże obowiązkowi notyfi-
kacji, o której mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu WE, do 30 czerwca 2008 r., czyli
do końca obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001 ze zmianami, chyba
że termin ten zostanie przedłużony

Cel pomocy Pomoc dla MŚP — spółdzielni zajmujących się produkcją pierwotną na realizację
projektów dotyczących inwestycji w rzeczowy majątek trwały, która ma być
udzielana po przyjęciu decyzji w sprawie dofinansowania.
Wydatki kwalifikowalne (bez podatku VAT) poniesione na zakup gruntów i
budynków, wykonanie prac budowlanych, oraz na zakup, modernizację i restruk-
turyzację maszyn, sprzętu i urządzeń
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Sektory gospodarki — Wszystkie sektory gospodarki

lub

— Sektor wydobycia węgla

— (Wszystkie) sektory związane z produkcją

lub

— Hutnictwo stali

— Przemysł stoczniowy

— Przemysł włókien syntetycznych

— Przemysł motoryzacyjny

— Inny sektor związany z produkcją

— Przetwórstwo i wprowadzanie na rynek produktów rolnych Tak

— Usługi (wszystkie)

lub

— Usługi transportowe

— Usługi finansowe

— Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio — Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato
Direzione regionale Attività produttive
Area Risorse per le attività produttive
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00147 Roma
Organ decyzyjny:
„Comitato di Gestione Foncooper — Regione Lazio”, w rozumieniu porozu-
mienia zawartego w dniu 26 czerwca 2000 r. między Ministerstwem ds. prze-
mysłu, handlu i rzemiosła (obecnie Ministerstwo ds. rozwoju gospodarczego) a
Coopercredito SpA. (obecnie Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto 119,
I-00187 Roma) oraz porozumienia dodatkowego zawartego w dniu 13 maja
2002 r. między regionem Lacjum a wspomnianą wyżej Coopercredito SpA
(obecnie Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Inne informacje Maksymalna pojedyncza kwota dofinansowania: 2 mln EUR w granicach 70 %
inwestycji kwalifikowalnych
Przyznana pomoc zawiera różnicę między spłaconymi kwotami obliczonymi na
podstawie rynkowych stóp procentowych a spłaconymi kwotami o obniżonej
stopie procentowej zastosowanej do dofinansowania

(*) Roczne wydatki przedstawione powyżej obejmują wydatki przewidziane w ramach programu posiadającego tę samą podstawę prawną i
skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, wobec których stosuje się zarówno przepisy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 w
przypadku sektorów niebędących przedmiotem niniejszego zestawienia, jak i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.
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