
Ren 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 277/05)

Numer XA XA 7031/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

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 Umbria

Podstawa prawna — Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo
2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

— Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora
ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del
25 luglio 2001)

— Deliberazione regionale n. 1095 del 31.7.2002

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy: łączna roczna kwota pomocy wynosi 3 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 70/2001, intensywność pomocy nie
może przekraczać 7,5 % lub 15 %, w zależności 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 określonej w planie zatwierdzonym przez
Komisję dla każdego państwa członkowskiego, a w żadnym przypadku nie może
ona przekroczyć limitów wyznaczonych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 70/2001.

W przypadku inwestycji w sektorze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi,
intensywność pomocy może wynieść maksymalnie:

— 50 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do uzys-
kania pomocy zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE

— 40 % kosztów kwalifikowalnych na innych obszarach

Data realizacji Data przedłożenia niniejszej karty informacyjnej

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP — spółdzielni na realizację projektów dotyczących inwestycji w
rzeczowy majątek trwały, do realizacji po przedstawieniu wniosku o przyznanie
środków.

Koszty kwalifikowalne (bez podatku VAT) poniesione na zakup terenów i
budynków, przeprowadzenie prac budowlanych, zakup, modernizację i restruk-
turyzację maszyn, sprzętu i urządzeń

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP, o której mowa w art. 1
rozporządzenia (WE) nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 364/2004 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Umbria — Servizio Politiche di sostegno alle Imprese
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia

Organ decyzyjny: „Comitato di gestione Foncooper”, ai sensi della convenzione
stipulata il 26 giugno 2000 tra il ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero dello Sviluppo economico) e la Coopercredito SpA
(ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119 — I-00187 Roma) e degli
atti aggiuntivi stipulati in data 31 ottobre 2002 tra la Regione Umbria e la
predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA) ed in data
9 novembre 2006 tra la Regione Umbria e la Banca Nazionale del Lavoro SpA
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Inne informacje Maksymalna wartość pojedynczej transzy pomocy: 2 mln EUR, przy czym
kwota ta nie może przekroczyć 70 % wartości kwalifikowalnych inwestycji.

Wartość pomocy odpowiada różnicy między spłaconymi kwotami obliczonymi
na podstawie rynkowych stóp procentowych a spłaconymi kwotami o obniżonej
stopie procentowej zastosowanej do dofinansowania

Numer środka pomocy XA 7034/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas a las pequeñas y medianas empresas para la elaboración de productos
alimentarios

Podstawa prawna Orden foral del consejero de agricultura, ganadería y alimentación por la que se
aprueban las normas que regulan las ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas, para la transformación y comercialización de productos agroalimenta-
rios de fuera del anexo i del tratado, en las zonas no incluidas en el mapa de
ayudas de finalidad regional para el periodo 2007-2013

Roczne wydatki planowane w ramach
programu wydatki lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,7 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 1.6.2007

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją Przemysł związany z
produkcją artykułów
żywnościowych

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

C/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona (Navarra)
http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708204.htm

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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