
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 234/09)

Numer środka pomocy XS 147/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio

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 1. Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modifiche
2. Direttiva del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora

ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. 171 del
25.7.2001)

3. Art. 19 decreto legislativo 31.3.1998 n. 112
4. Art. 45, comma 2, della legge regionale 6.8.1999, n. 14
5. Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

6 mln EUR (*)

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. intensywność pomocy nie może przekroczyć 7,5 % lub 15 % w zależ-
ności od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku gdy inwestycja ma miejsce na
obszarach, które kwalifikują się do objęcia pomocą regionalną, intensywność
pomocy nie może przekroczyć pułapu regionalnej pomocy inwestycyjnej okreś-
lonej w planie zatwierdzonym przez Komisję dla każdego państwa członkow-
skiego, a w żadnym przypadku nie może ona przekroczyć limitów wyznaczo-
nych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Data realizacji 16.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony; program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o
którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, aż do 30 czerwca 2008 r. (data końcowa
okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001 (z późniejszymi zmia-
nami), chyba że termin ten zostanie przedłużony

Cel pomocy Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w formie spółdzielni
na realizację projektów związanych z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe,
udzielana po przedstawieniu wniosku o przyznanie środków.

Wydatki kwalifikowalne (bez podatku VAT) poniesione na zakup gruntów i
budynków, przeprowadzenie prac budowlanych, oraz na zakup, modernizację i
odnowienie parku maszynowego

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

Tak

6.10.2007C 234/12 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



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

Organo deliberante: «Comitato di Gestione Foncooper — Regione Lazio», ai sensi
della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria,
Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la
Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto, 119,
I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13.3.2002 tra la Regione
Lazio e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Maksymalna wartość pojedynczej transzy pomocy: 2 mln EUR, przy czym
kwota ta nie może przekroczyć 70 % wartości kwalifikowalnych inwestycji.

Wartość pomocy odpowiada różnicy między stopą spłaty pomocy obliczoną po
kursie rynkowym a stopą spłaty pomocy przyjętą w danym przypadku

(*) Roczne wydatki przedstawione powyżej stosują się łącznie do wydatków rocznych przewidzianych w ramach programu posiadającego
tę samą podstawę prawną i skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, wobec których stosuje się przepisy rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006.

Numer pomocy XS 223/07

Państwo członkowskie Estonia

Region Eesti Vabariik

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meede 3.1 „Majandustegevuse mitmekesis-
tamine maapiirkonnas”

Podstawa prawna Maaelu arengukava 2007–2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 251,43 mln EEK;
całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.9.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
Tartu

Numer pomocy XS 224/07

Państwo członkowskie Estonia

Region Eesti Vabariik
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meede 3.2 „Külade uuendamine ja arenda-
mine”

Podstawa prawna Maaelu arengukava 2007–2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 168,14 mln EEK;
całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.9.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
Tartu

Numer pomocy XS 227/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programmi integrati di innovazione

Podstawa prawna Art. 17 — Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1 mln EUR; całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2,3 mln EUR

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

Data realizacji 1.7.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sardegna Ricerche — Consorzio per l'assistenza alle PMI — Ente Pubblico della
Regione Sardegna
Località Piscinamanna — Edificio 2
I-09010 Pula (CA)
Tel. (39) 070 92 43 22 04
Fax (39) 070 92 43 22 03
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Numer pomocy XS 249/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Brandenburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung der Unternehmens-
aktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (Beratungs-
richtlinie) v. 27.7.2007

Podstawa prawna EFRE OP Brandenburg 2000-2006, EFRE OP Brandenburg 2007-2013,
GA-Rahmenplan, LHO Brandenburg

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,4 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 27.7.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Steinstr. 104-106
D-14480 Potsdam

Numer pomocy XS 250/07

Państwo członkowskie Słowacja

Region Regióny podľa čl. 87 (3) (a) a čl. 87 (3) (c) Zmluvy o založení ES

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Schéma štátnej pomoci poskytnutej formou odpustenia sankcie alebo povolenia
úľavy zo sankcie podľa § 103 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov – poskytovanie štátnej pomoci malým a stredným
podnikom

Podstawa prawna Ustanovenie § 103 ods. 1 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov (www.finance.gov.sk);

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z, Zákona ostatnej
pomoci v znení neskorších predpisov (www.finance.gov.sk);

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy ES
na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, (uverejnené v Ú. v. ES
L 10,13.1.2001, s. 33-42), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004, ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho
pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj (uverejnené v Ú. v. EÚ L 63,
28.2.2004, s. 22), nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP)
pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 70/2001 (uverejnené v Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3), nariadenia
Komisie (ES) č. 1976/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES)
č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o predĺženie
obdobia ich uplatňovania (uverejnené v Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 30 mln SKK; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.9.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava
Tel. (421) 02 59 58 11 11

Daňové riaditeľstvo SR
Nová ulica 13
SK-975 04 Banská Bystrica
Tel. (421) 04 84 39 31 11
www.drsr.sk

Numer pomocy XS 255/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Sachsen-Anhalt

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung kleiner und
mittlerer Unternehmen bei der erstmaligen Initiierung innovativer FuE-Projekte
(Forschungsscheck) sowie zur Förderung von Unterstützungsmaßnahmen zur
Teilnahme an EU-Wettbewerben und -programmen

Podstawa prawna Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl.
EU Nr. L 379 S. 5 ), der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom
12.1.2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche
Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. EG Nr. L 10 S. 33), zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom
20.12.2006 (ABl. EU Nr. L 368 S. 85) und der Verwaltungsvorschriften zu § 44
der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA
S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 16.11.2006, MBl. LSA S. 762) und
des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt vom 18.11.2005 (GVBl. LSA
S. 698, 699) sowie des Mittelstandsförderungsgesetzes (MFG) vom 27.6.2001
(GVBl. LSA S. 230)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,2 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 31.8.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
D-39104 Magdeburg
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