
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 257/08)

Numer środka pomocy XS 225/07

Państwo członkowskie Republika Słowacka

Region Celé územie SR — podľa regionálnej mapy štátnej pomoci:

Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a)

Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
doplnená podľa dodatku č. 1 k pôvodnej schéme XS 104/06, ktorá sa týmto
mení

Podstawa prawna Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) je naria-
denie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, publiko-
vané v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001) v znení naria-
denia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc
na výskum a vývoj.

Poskytovanie pomoci sa tiež riadi zákonom NR SR č. 172/2005 Z. z. o organi-
zácii štátnej podpory výskumu a vývoja

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

Program pomocy Całkowita planowana
kwota pomocy przezna-
czona na cały okres
realizacji projektów,
które otrzymają
wsparcie na podstawie
odpowiednich zapro-
szeń do składania wnio-
sków

30 milionów 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 15.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23
SK-811 07 Bratislava

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia tak
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Numer środka pomocy XS 226/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni a favore di PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo (*)

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.6.2007, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20.7.2007, che modifica la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 25.1.2007, attuativa della legge
27.10.1994, n. 598, art. 11 e s.m.i.

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

25 milionów EUR (**)

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc nie może przekroczyć maksymalnych pułapów przewidzianych w
obowiązujących przepisach wspólnotowych

Data realizacji Od 19 czerwca 2007 r., a w każdym razie po przyjęciu innych aktów przewi-
dzianych w rezolucji Giunta Ragionale nr 440/2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony, przy czym program pomocy nie podlega obowiązkowi zgło-
szenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, do dnia 30 czerwca 2008 r.,
kiedy to upływa termin obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001 z
późn. zm

Cel pomocy Pomoc jest przeznaczona na finansowanie działań związanych z badaniami prze-
mysłowymi i rozwojem przedkonkurencyjnym

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP z wyjątkiem sektora
„przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych”

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa,
commercio e artigianato
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 zastępuje uprzedni program pomocy, opublikowany i zarejestrowany przez Komisję pod numerem XS
116/07 i mający te same cele.

(**) Podane roczne wydatki obejmują wydatki przewidziane w programie opartym na tej samej podstawie prawnej i przeznaczonym dla
MŚP, wobec których stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 70/2001, w odniesieniu do sektorów innych niż sektory będące
przedmiotem niniejszego dokumentu

Nr środka pomocy XS 233/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

Nazwa programu pomocy Agevolazioni finalizzate al sostegno di progetti innovativi da parte di network
stabili di imprese — POR FESR 2007-2013, Asse I e Asse III
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Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale del 9.7.2007 n. 1164

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

20 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy INWESTYCJE

Małe przedsiębiorstwa: 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) kwoty kwalifiko-
walnych inwestycji. W przypadku małych przedsiębiorstw mających siedzibę w
regionie Umbrii na obszarach objętych pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c)
Traktatu, 20 % EDB kwoty kwalifikowalnych inwestycji (nie przekraczających
dopuszczalnego limitu, określonego w obowiązujących wytycznych w sprawie
krajowej pomocy regionalnej).

Średnie przedsiębiorstwa: 7,5 % EDB kwoty kwalifikowalnych inwestycji W przy-
padku małych przedsiębiorstw mających siedzibę w regionie Umbrii na obsza-
rach objętych pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, 10 % EDB
kwoty kwalifikowalnych inwestycji (mniejszej od dopuszczalnego limitu, określo-
nego w obowiązujących wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej).

USŁUGI DORADCZE ORAZ INNE USŁUGI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

MŚP: 50 % EDB kwoty kosztów kwalifikowalnych

BADANIA PRZEMYSŁOWE I ROZWÓJ PRZEDKONKURENCYJNY (EKSPERY-
MENTALNY)

MŚP: dotacje kapitałowe w wysokości 35 % kosztów kwalifikowalnych projektów
dotyczących działalności w zakresie rozwoju przedkonkurencyjnego (ekspery-
mentalnego).

MŚP: dotacje kapitałowe w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych projektów
dotyczących działalności w zakresie badań przemysłowych;

W przypadku MŚP mających siedzibę w regionie Umbrii na obszarach objętych
pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, dotacje kapitałowe
zwiększa się o 5 %.

Kwota dotacji może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych EDB
kosztów projektu, w przypadku gdy projekt przewiduje efektywną współpracę
między przedsiębiorstwem a publiczną jednostką badawczą, która ponosi przy-
najmniej 10 % kwalifikowalnych kosztów projektu dotyczącego rozwoju ekspe-
rymentalnego oraz dysponuje prawem publikowania rezultatów, w zakresie, w
jakim zostały one uzyskane w ramach działalności badawczej tej jednostki

Data realizacji 15.9.2007

Czas trwania programu pomocy 31.12.2008

Cel pomocy Wspieranie i promowanie budowania stałych sieci i partnerstwa między przed-
siębiorstwami i uczelniami wyższymi lub ośrodkami badań.

Pomoc przyznawana będzie na realizację zintegrowanych projektów inwestycyj-
nych, uzyskania specjalistycznych usług doradczych, w tym w celu uzyskania
certyfikatów firmowych, badania przemysłowe i rozwój przedkonkurencyjny
(eksperymentalny), realizowane wspólnie przez grupę małych i średnich przed-
siębiorstw (zwanych dalej MŚP) należących do sektora produkcyjnego regionu
Umbria.

Pomoc może zostać przyznana następującym grupom MŚP:

— tymczasowym grupom przedsiębiorstw w rozumieniu art. 34 dekretu z
mocą ustawy nr 163/2006, w tym grupom powstałym w celu utworzenia
nowych przedsiębiorstw w formie spółki kapitałowej lub konsorcjum;

— konsorcjum w rozumieniu przepisów art. 2602 i następnych kodeku cywil-
nego;

Grupa przedsiębiorstw musi być złożona z co najmniej 3 przedsiębiorstw wystę-
pujących o przyznanie pomocy, przy czym nie może między nimi istnieć
stosunek zależności lub powiązania
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Sektory gospodarki WYKAZ KWALIFIKOWALNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ ATECO 2002

Sekcja D „Działalność produkcyjna” z następującymi wyjątkami:

— Dział 16 — Produkcja wyrobów tytoniowych: wyłączeniu podlega uprawa i
wstępna obróbka liści tytoniowych, należące do zakresu działalności zwią-
zanej z produkcją podstawową produktów rolnych wyszczególnionych w
załączniku 1 do Traktatu WE.

— Wytwarzanie produktów koksowania węgla: cała klasa 23.1
— Produkcja włókien sztucznych: cała klasa 24.70
— Sektor hutnictwa i stali: cała klasa 27.10 oraz podklasa 27.22.1 i 27.22.2

(wyłącznie rury o przekroju większym niż 406,4 mm);
— Produkcja i naprawa statków: podklasy 35.11.1. i 35.11.3

Sekcja K „Obsługa nieruchomości, wynajem, informatyka, Działalność badawcza,
pozostała działalność gospodarcza”: wyłącznie dział 72 (w całości) oraz dział 74
(klasa 74.3, podklasa 74.81.2, klasy 74.82, 74.86 oraz podklasa 74.87.5).

Sekcja O „Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywi-
dualna”, wyłącznie dział 90, dział 92 (jedynie klasa 92.11) oraz 93 (jedynie
podklasa 93.01.1).

DALSZE OGRANICZENIA

Niezależnie od powyższej klasyfikacji, za niekwalifikowane uznawane są inicja-
tywy dotyczące działalności związanej z wytwarzaniem produktów imitujących
lub zastępujących mleko lub inne przetwory mleczne w rozumieniu prawodaw-
stwa wspólnotowego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Umbria — Giunta Regionale
Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione,
formazione e lavoro
Servizio Politiche di sostegno alle imprese e Servizio Politiche per l'offerta
pubblica di servizi alle imprese e diffusione dell'innovazione e della ricerca
Via Mario Angeloni, 61
I-06124 Perugia

Numer pomocy XS 240/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Finanziamento dei servizi di consulenza forniti alle PMI per progetti di sviluppo
e di promozione dei distretti artigianali

Podstawa prawna Decreto del Presidente della Regione n. 0198/2003 e successive modifiche e inte-
grazioni (già comunicato in esenzione XS 105/03)

Decreto del Presidente della Regione n. 0176/Pres. del 13 giugno 2007, che
approva modifiche e integrazioni al DPREG 0272/2005 (Testo unico delle dispo-
sizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano), con
particolare riferimento al Titolo V, Capo I (Distretti artigianali) (oggetto della
presente comunicazione)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 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 28.6.2007

Czas trwania 31.12.2008
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Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki przemysł motoryzacyjny, inny sektor związany z produkcją, przetwarzanie i
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, wszystkie usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio politiche economiche e marketing territoriale
Via Uccellis, 12/F
I-33100 Udine
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