
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 249/09)

Numer środka pomocy XS 194/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IN016: Ayudas financieras a la inversión de las pymes

Podstawa prawna Resolución de 21 de mayo de 2007 (DOG no 101, de 28 de mayo de 2007) por
la que se da publicidad al convenio de apoyo financiero a las inversiones de las
pequeñas y medianas empresas de Galicia financiadas por el Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las enti-
dades financieras

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy

2007 696 000 EUR

2008 1 137 000 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 29.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

(linia budżetowa „Umiędzy-
narodowienie i przedsię-
biorcy”)

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

(linia budżetowa „ICO-MŚP i
wzrost gospodarczy”)

Inne sektory związane z produkcją Tak

Inne usługi Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Przyznawanie powyższych środków pomocowych należy do kompetencji dyrek-
tora generalnego Igape

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

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 195/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG103: Proyectos de inversión tecnológica de las pymes entre 100 000 y
600 000 EUR de gastos subvencionables

Podstawa prawna Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 28 de mayo de 2007 (DOG no 107, de 5 de junio) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy

2007 1 500 000 EUR

2008 3 000 000 EUR

2009 800 000 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 3.9.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak

Usługi transportowe Tak

Inne usługi Tak

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)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer środka pomocy XS 196/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG104: Proyectos dirigidos a mejorar la organización de las pymes mediante la
consultoría de proceso e implantación de herramientas de gestión y cuadros de
mando con un gasto subvencionable superior a 30 000 EUR y hasta
200 000 EUR

Podstawa prawna Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 28 de mayo de 2007 (DOG no 107, de 5 de junio) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy

2007 1 000 000 EUR

2008 1 500 000 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 3.9.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

(z wyjątkiem sektorów
uprawy roślin i wydoby-
wczego oraz handlu hurto-
wego produktami rolnymi,
produktami hodowli zwie-
rząt i produktami rybactwa)

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)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XS 198/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG108: Ayudas a proyectos de diagnosis, elaboración de estudios e implantación
de medidas
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Podstawa prawna Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy

2007 200 000 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 1.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

(z wyjątkiem sektorów
zajmujących się wytwarza-
niem, przetwarzaniem i
wprowadzaniem do obrotu
produktów wyszczególnio-
nych w załączniku I do Trak-
tatu ustanawiającego WE)

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)

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 199/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG109: Proyectos de diseño

Podstawa prawna Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Resolución de 10 de abril de 2007 (DOG no 74, de 17 de abril) por la que se
procede a la convocatoria de esta línea de ayudas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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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 1.6.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

(z wyjątkiem sektorów zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obrotu produktów wyszczególnionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego WE)

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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