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Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte (Piemont)

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 Piemonte

Podstawa prawna — Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo
2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

— 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)

— Deliberazione regionale n. 73-14507 del 29.12.2004

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy: Całkowita kwota roczna pomocy wynosi 8 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 70/2001, intensywność pomocy nie
może przekraczać 7,5 % lub 15 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
W przypadku gdy inwestycja ma miejsce na obszarach, które kwalifikują się do
pomocy regionalnej, intensywność pomocy nie może przekroczyć pułapu regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej określonej w planie zatwierdzonym przez Komisję
dla każdego państwa członkowskiego, przy czym w żadnym przypadku nie
może ona przekroczyć limitów wyznaczonych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 70/2001.
W przypadku inwestycji w sektorze przetwórstwa produktów rolnych i obrotu
nimi, intensywność pomocy może wynieść maksymalnie:
— 50 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do Korzys-

tania z pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE,
— 40 % kosztów kwalifikowalnych w innych regionach.

Data realizacji data przekazania niniejszego zestawienia informacyjnego

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Pomoc dla MŚP — spółdzielni na realizację projektów dotyczących inwestycji w
rzeczowy majątek trwały, która ma być udzielana po przedstawieniu Wniosku w
sprawie dofinansowania.
Wydatki kwalifikowalne (bez podatku VAT) poniesione na zakup gruntów i
budynków, przeprowadzenie prac budowlanych, zakup, modernizację i restruk-
turyzację maszyn, sprzętu i urządzeń.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP, o której mowa w art. 1
rozporządzenia (WE) nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 364/2004 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

„Regione Piemonte — Direzione Formazione Professionale e Lavoro — Settore
Sviluppo dell'Imprenditorialità”
Via Magenta, 12
I-10128 Torino
Organ decyzyjny:
„Comitato di gestione Foncooper — Regione Piemonte”, 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 porozumień dodatkowych zawartych w dniu 3 maja
2002 r. między regionem Piemont a wspomnianą wyżej Coopercredito SpA
(obecnie Banca Nazionale del Lavoro SpA) i w dniu 15 listopada 2005 r. między
regionem Piemont a Banca Nazionale del Lavoro SpA

Inne informacje Maksymalna kwota indywidualnego współfinansowania: 2 miliony EUR, w grani-
cach 70 % inwestycji kwalifikowalnych
Kwota przyznanej pomocy stanowi różnicę między spłaconymi kwotami obli-
czonymi na podstawie rynkowych stóp procentowych a spłaconymi kwotami o
obniżonej stopie procentowej zastosowanej do dofinansowania
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