
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 245/09)

Pomoc nr XS 170/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Spinnovation Analytical BV

Podstawa prawna Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid) 2006, Algemene
subsidieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

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

— Całkowita kwota przyznanej pomocy: 2 009 095, 30 EUR
— Kwota ta składa się z kwot przyznanych przez:

— Ministerstwo Gospodarki: 1 004 547,65 EUR
— Prowincja Gelderland: 502 273,82 EUR
— Prowincja Overijssel: 502 273,82 EUR

Maksymalna intensywność pomocy 56,4 %

Data realizacji 29.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Dotacja przyznawana jednorazowo

Cel Badania, rozwój i innowacje

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Inne informacje Program dotacji „Omnibus” został zatwierdzony przez Komisję Europejską
(N 56/07). Pieken in de Delta jest częścią tego zgłoszenia. Wymagana jest jednak
uprzednia zgoda na ten projekt; spełnia on kryteria określone w rozporządzeniu
w sprawie wyłączeń dla MŚP
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Pomoc nr XS 175/07

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo Wielkopolskie, Powiat Ostrowski

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Program pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z tytułu nowych
inwestycji

Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Art. 2, art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXVIII/534/2006 z dnia
28 lutego 2006 r.

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Program pomocy Roczna całościowa
kwota

1 milion EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całościowa kwota —

Gwarantowane
pożyczki

—

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

Tak

Data wykonania 8.5.2006

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Pomoc dla MSP Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Ograniczone do poszczególnych sektorów Tak

— Górnictwo węglowe Tak

— Wszystkie sektory wytwórcze

lub

Hutnictwo żelaza i stali Tak

Przemysł stoczniowy Tak

Włókna syntetyczne Tak

Przemysł samochodowy Tak

— Inne sektory wytwórcze ( włókien syntetycz-
nych, rybołówstwa )

Tak

— Wszystkie usługi (wyłączono: handel o
powierzchni użytkowej powyżej 500 m2,
usługi developerske, stacje paliw)

lub

Usługi transportowe Tak

— Inne usługi (wyłączono: handel o powierzch-
ni użytkowej powyżej 500 m2, usługi develo-
perskie, stacje paliw)

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Al. Powstańców Wielkopolskich 18
PL-63-400 Ostrów Wielkopolski

Duża pomoc indywidualna Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Nr środka pomocy XS 176/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Gelderland, Provincie Overijssel

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Stevens Idé Partners BV

Podstawa prawna Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsi-
dieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

0,078.750 mln EUR

Ministerstwo Gospodarki:
39 375 EUR,

Prowincja Gelderland:
19 687,50 EUR

Prowincja Overijssel:
19 687,50 EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

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

25 %

Data realizacji 9.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 9.5.2007 (dotacja wypłacona jednorazowo)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

(badania, rozwój i inno-
wacja)

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Dalsze informacje Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy „omnibus” (N 56/07).

W przypadku przedmiotowego projektu nie wydano wcześniej decyzji zatwier-
dzającej; projekt spełnia kryteria rozporządzenia w sprawie wyłączenia dla MŚP.
Dlatego też niniejsza dotacja mogła zostać udzielona bez konieczności uprzed-
niego zatwierdzenia przez Komisję

19.10.2007C 245/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Numer pomocy XS 177/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Gelderland, Provincie Overijssel

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Smart Tip B.V.

Podstawa prawna Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidiere-
geling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost Nederland, Programmadocu-
ment Werk maken van Kennis Oost Nederland.

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie 'Gelderland kiest
voor groei', Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsi-
dieregeling Gelderland 1998.

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,38524 mln EUR:

Ministerstwo Gospodarki: 192 620 EUR,

Prowincja Gelderland: 96 310 EUR

Prowincja Overijssel: 96 310 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia (50,43 %)

Data realizacji 19.4.2007

Czas trwania 19.4.2007 (dotacja wypłacona jednorazowo)

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa (badania, rozwój i innowacja)

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Nederland

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Nederland

Inne informacje Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy „omnibus” (N 56/07).

W przypadku przedmiotowego projektu nie wydano wcześniej decyzji zatwier-
dzającej; projekt spełnia kryteria rozporządzenia w sprawie wyłączenia dla MŚP.
Dlatego też niniejsza dotacja mogła zostać udzielona bez konieczności uprzed-
niego zatwierdzenia przez Komisję

Nr środka pomocy XS 178/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region Koko maa, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Yrityksen kehittämisavustus
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Podstawa prawna Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006), valtioneu-
voston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006),
statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
(675/2007)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

Förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
(675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

30 mln EUR

(szacuje się, że całkowita
kwota pomocy przyznanej
w ramach programu, obej-
mująca zarówno środki z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, jak i
środki krajowe z budżetu
państwa, wyniesie w skali
roku łącznie 30 mln EUR)

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

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

Data realizacji 18.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc w ramach programu można przyznawać do dnia 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto
E-mail: kirjaamo@ktm.fi
Tel. (358-9) 160 01

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XS 180/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per investimenti per innovazione tecnologica, tutela ambientale,
innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di
lavoro
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Podstawa prawna Legge 27.10.1994, n. 598, articolo 11 e s.m.i.

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, articolo 19

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123

Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12.1.2001 e s.m.i.

Deliberazione della giunta regionale n. 1670 del 13.12.2002, come modificata
con deliberazione della giunta regionale n. 985 del 10.10.2003

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

25 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Maksymalna kwota dotacji
nie może przekraczać
pułapów przewidzianych w
obowiązujących przepisach
wspólnotowych

Data realizacji 28.6.2007

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., kiedy to upływa
termin obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z późn. zmianami

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Celem pomocy jest ułat-
wienie realizacji programów
inwestycyjnych mających na
celu wprowadzanie innowa-
cyjnych rozwiązań technolo-
gicznych, organizacyjnych i
handlowych, a także
rozwiązań dotyczących
ochrony środowiska i
bezpieczeństwa w miejscu
pracy

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio — Assessorato della piccola e media impresa, commercio e arti-
gianato
Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212
I-00147 Roma
Tel. (39) 06 51 68 37 75
Fax (39) 06 51 68 37 73
E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Pozostałe informacje Niniejszy program pomocy wprowadza zmiany do programu pomocy zarejes-
trowanego przez Komisję pod numerem XS 45/03, przeznaczonego na te same
cele oraz posiadającego tę samą podstawę prawną, i zastępuje go począwszy od
daty wysłania niniejszego zestawienia

Numer środka pomocy XS 181/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Foral de Navarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Régimen de ayudas a la inversión industrial de las PYME en la zona no incluida
en el mapa de ayudas regionales
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Podstawa prawna Orden Foral no 156/2007, de 17 de mayo, del Consejero de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo, B.O.N. no 71 de 8.6.2007

Orden Foral no 177 /2007 de 7 de junio, del Consejero de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo, B.O.N. no 74 de 15.6.2007

Of 156: http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708461.htm

Of 177: http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0709439.htm

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

9 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

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

Data realizacji Od dnia 11.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2008., chyba że UE przedłuży obowiązywanie programu

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektory wytwórcze CNAE 93/NACE, sektory C i
D z wyjątkiem sektora rolno-spożywczego i
sektora transportu, CNAE: 63400 i sektor trans-
portu, CNAE: 63400 i usługi pomocnicze w
stosunku do przemysłu CNAE K

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno de Navarra
Departamento de Industria

Parque Tomas Caballero, 1
E-31005 Pamplona — Navarra
Tel. (34) 848 42 76 54
E-mail: spromoci@cfnavarra.es

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 215/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG135: Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo de soluciones
técnicas y organizativas comunes y utilización de servicios avanzados compar-
tidos por grupos de pymes.

Podstawa prawna Real Decreto no 1579/2006, de 22 de diciembre (BOE no 29, de 2 de febrero),
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa)
2007-2013.

Resolución de 9 de mayo de 2007 (DOG no 96, de 21 de mayo de 2007) por la
que se da publicidad a las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innova-
ción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Innoempresa) en Galicia.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,555598 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia
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Data realizacji 17.7.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie dotacji o kwocie nie przekraczającej 3 000 000 EUR należy do
kompetencji dyrektora generalnego Igape, w przypadku wyższej kwoty decyduje
prezes Igape

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
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