
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 198/05)

Numer pomocy XA 7026/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela
ambientale

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 1632 del 2.12.2006, concernente la
modifica del regolamento per la concessione delle agevolazioni previste dall'art.
11 della legge 27.10.1994, n. 598

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,6 mln EUR (*)

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 7 lit. d) rozporządzenia
(maksymalna intensywność pomocy nie może prze-
kraczać 40 % kosztów kwalifikowalnych)

Tak

Data realizacji Po przesłaniu niniejszych informacji Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— sektor wydobycia węgla

— sektory związane z produkcją

lub

hutnictwo stali

budownictwo okrętowe

włókna syntetyczne

przemysł motoryzacyjny

inne sektory związane z produkcją

— przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— wszystkie sektory usługowe

lub

usługi transportowe

usługi finansowe

inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e
solidale, artigianato.
Dipartimento Sviluppo economico e politiche dell'occupazione
Via Fieschi, 15
I-16121 Genova
Tel. (39) 010 548 54 39; fax (39) 010 548 80 99
E-mail: gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Inne informacje —

(*) Podana kwota roczna obejmuje wydatki przewidziane w ramach programu posiadającego tę samą podstawę prawną i skierowanego do
MŚP, wobec których stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 70/2001, w odniesieniu do sektorów innych niż sektory będące przed-
miotem niniejszego zestawienia.

Numer pomocy XA 7027/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Liguria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine uten-
sili o di produzione

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 615 dell'8 giugno 2007, attuativa della
legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 mln EUR (*)

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 7 lit. d) rozporządzenia
(maksymalna intensywność pomocy nie może prze-
kraczać 40 % kosztów kwalifikowalnych)

Tak

Data realizacji Począwszy od dnia następującego po opublikowaniu podstawy prawnej („Delibe-
razione della Giunta regionale” n. 615 dell'8 giugno 2007) w Bolletino Ufficiale della
Regione Liguria (**)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

(W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia (WE)
nr 70/2001 poza termin 30 czerwca 2008 r., wyżej wskazany czas trwania
programu pomocy zostanie dostosowany do nowego okresu ważności)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— górnictwo węgla

— sektory związane z produkcją

lub

hutnictwo stali

budownictwo okrętowe

włókna syntetyczne

przemysł motoryzacyjny

inne sektory związane z produkcją

— przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— wszystkie sektory usługowe

lub

— usługi transportowe

— usługi finansowe

inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Liguria
Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e
solidale, artigianato
Dipartimento Sviluppo economico e politiche dell'occupazione

Via Fieschi, 15
I-16121 Genova
Tel. (39) 010 548 54 39; fax (39) 010 548 80 99
E-mail: gianni.dellacasa@regione.liguria.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Inne informacje Program pomocy jest realizowany w oparciu o mechanizmy obejmujące użycie
weksli lub bez ich emisji, lecz w obu przypadkach w oparciu o analogiczne
metody określone w dwóch dokumentach technicznych zatwierdzonych w
oparciu o tę samą podstawę prawną

(*) Podana kwota jest łączną kwotą wydatków rocznych przewidzianych w ramach programu pomocy posiadającego tę samą podstawę
prawną i przeznaczonego dla MŚP, wobec których zastosowanie mają zarówno przepisy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, jak i
rozporządzenia (WE) nr 70/2001 w odniesieniu do sektorów, których nie dotyczy niniejsze rozporządzenie, będących przedmiotem
oddzielnego zawiadomienia.

(**) Wskazana wyżej podstawa prawna (Deliberazione della Giunta regionale) zostanie opublikowana w Bolletino Ufficiale della regione
Lliguria po przesłaniu niniejszych informacji Komisji Europejskiej.
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