
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego

rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

(2007/C 206/04)

Numer pomocy XA 7025/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa,
commerciale, sicurezza sui luoghi di lavori e tutela ambientale

Podstawa prawna Legge 598/94, art.11

Delibera della giunta della Regione Calabria n. 224 del 23.4.2007

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

20 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc podlega pułapom intensywności pomocy określonym w art. 4 ust. 7
rozporządzenia WE nr 70/2001 i z tego względu nie może przekroczyć:

— 50 % EDB wydatków kwalifikowalnych na inwestycje kwalifikowalne na
obszarach kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu art. 87 ust.
3 lit. a) Traktatu WE;

— 40 % EDB wydatków kwalifikowalnych na inwestycje kwalifikowalne na
innych obszarach.

Data realizacji 1.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2208

Cel pomocy Wsparcie MŚP mające na celu pobudzenie, poprzez pomoc w spłacaniu odsetek
w wysokości 100 % stopy referencyjnej, inwestycji w innowacyjne rozwiązania
technologiczne, organizacyjne i handlowe, ochronę środowiska oraz bezpieczeń-
stwo w miejscu pracy.

Kwota udzielonej pomocy może pokryć 100 % programu inwestycji w okresie
siedmiu lat, wliczając w to okres 2 lat amortyzacji wstępnej.

W żadnym wypadku wysokość każdorazowo udzielonego wsparcia nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, na którą zezwalają obowiązu-
jące przepisy Unii Europejskiej.
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Sektory gospodarki Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych prowa-
dzących działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych określonych
w art. 2 ust. 2 lit. m) i n) rozporządzenia (WE) nr 70/2001 oraz obrotem nimi.

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Dipartimento Attività produttive
Viale Cassiodoro
Palazzo Europa
I-88100 Santa Maria di Catanzaro (CZ)

Strona internetowa http://www.incentivi.mcc.it/calabria
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