
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

(2007/C 258/03)

Numer pomocy XA 7029/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Emilia Romagna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Misura 1.1, azione b — Progetti integrati di impresa — Programma triennale in
materia di attività produttive — Regione Emilia Romagna

Podstawa prawna Delibera della giunta regionale n. 791 del 4.6.2007, attuativa della legge
27.10.1994, n. 598 e della legge 28.11.1965 n. 1329

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

10 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Program podlega pułapom intensywności pomocy, o których mowa w art. 4 ust.
7 rozporządzenia (WE) nr 70/2001, i nie może tym samym przekroczyć:

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

— 40 % inwestycji kwalifikowalnych na inwestycje kwalifikowalne na innych
obszarach

Data realizacji Po przekazaniu Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9 rozpo-
rządzenia (WE) nr 70/2001

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP mająca na celu wsparcie (poprzez dotacje na spłatę odsetek) w
zakresie finansowania przyznawanego przez banki i pośredników finansowych
na promowanie inwestycji w innowacje w zakresie produktów i procesów
produkcyjnych. Finansowany jest zakup maszyn, inwestycje w innowacje techno-
logiczne, organizacyjne i handlowe, ochronę środowiska i bezpieczeństwo w
miejscu pracy.

Kwota udzielonej pomocy może pokryć do 100 % programu inwestycyjnego w
okresie nie dłuższym niż 7 lat, wliczając w to 2 lata okresu amortyzacji
wstępnej.

W żadnym wypadku wysokość każdorazowo udzielonego wsparcia nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, dopuszczanej przez obowią-
zujące przepisy Unii Europejskiej

Sektory gospodarki Pomoc przyznana małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działal-
ność związaną z przetwórstwem produktów rolnych określonych w art. 2 ust. 2
lit. m) i n) rozporządzenia (WE) nr 70/2001 oraz obrotem nimi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Emilia Romagna

Direzione generale Attività produttive, turismo, commercio
Viale Aldo Moro, 44
I-40127 Bologna

Strona internetowa http://www.incentivi.mcc.it/ → Emilia Romagna

Numer XA XA 7030/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa programu pomocy Misura 124 del PSR 2007/2013 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello
forestale»

Podstawa prawna Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) — Articolo 29

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

335 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy odpowiada intensywności pomocy przewi-
dzianej w art. 5a ust. 4 lit. a) rozporządzenia:

— działania związane z rozwojem przedkonkurencyjnym: 40 % na obszarach
kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną (35 % na innych obsza-
rach)

Data realizacji Po otrzymaniu informacji przez Komisję Europejską

Czas trwania programu pomocy indy-
widualnej

31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP

Sektor(y) gospodarki Przetwórstwo i obrót produktami rolnymi (*)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno, 4
I-09125 Cagliari

Strona internetowa
http://intranet.sardegnaagricoltura.it/documenti/misura124/
dane uwierzytelniające: user: intrasaa, password: agripass

Inne informacje —

(*) Określonymi w art. 2 lit. k) rozporządzenia

Numer XA XA 7033/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produ-
zione

Podstawa prawna Legge 28.11.1965, n. 1329

Delibera del comitato Agevolazioni Regione Calabria — MCC del 29 dicembre
2006
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Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub łączna kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

4 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Program pomocy podlega ograniczeniom w zakresie intensywności pomocy,
określonym w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i nie może prze-
kroczyć:

— 50 % kosztów kwalifikowanych dla kwalifikujących się inwestycji na obsza-
rach kwalifikujących się do otrzymania pomocy zgodnie z art. 87 ust. 3 lit.
c) Traktatu WE.

— 40 % kosztów kwalifikowanych dla kwalifikujących się inwestycji na pozosta-
łych obszarach

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Dofinansowanie zakupu lub dzierżawy przez małe i średnie przedsiębiorstwa
nowych fabrycznie obrabiarek lub maszyn produkcyjnych, o łącznej wartości co
najmniej 516,45 EUR. Koszt montażu, kontroli, transportu i opakowania kwali-
fikuje się do wysokości 15 % całkowitego kosztu maszyny.

Kwalifikujące się inwestycje muszą spełniać przynajmniej jeden z poniższych
celów:

— obniżka kosztów produkcji;
— modernizacja i przekształcenie produkcji;
— poprawa jakości;
— ochrona środowiska naturalnego i poprawa jego stanu oraz poprawa

warunków higienicznych i warunków w zakresie dobrostanu zwierząt.

Kwota dofinansowania może wynieść 100 % planu inwestycyjnego przez okres
7 lat, wliczając dwuletni okres karencji.

W żadnym przypadku kwota dofinansowania każdego pojedynczego wniosku
nie może przekroczyć dopuszczalnej maksymalnej intensywności pomocy,
określonej na podstawie przepisów UE

Sektory gospodarki Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność w sektorze przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów
rolnych, określonych w art. 2 ust. 2 lit. m) i n) rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Assessorato Agricoltura

Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

Strona internetowa http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_CALABRIA/
MCC_CALABRIA_SABATINI_AGRICOLA/section_new.html

31.10.2007 C 258/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


