
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 287/04)

Numer pomocy XS 277/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG139: Ayudas del Igape para el apoyo financiero 2007 a los establecimientos
turísticos, hostelería y comercio minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y
Ortegal.

Podstawa prawna Resolución de 1 de octubre de 2007 (DOG no 194, de 5 de octubre de 2007)
por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del Igape para
el apoyo financiero 2007 a los establecimientos turísticos, hostelería y comercio
minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, instrumentadas mediante
convenio de colaboración suscrito entre el Igape, las entidades financieras y las
sociedades de garantía recíproca adheridas.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,225 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 8.10.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Numer pomocy XS 278/07

Państwo członkowskie Austria

Region Niederösterreich

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

NAFES-Förderrichtlinien, Verlängerung Fall XS 79/04
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Podstawa prawna Richtlinien der NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,2 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,3 mln EUR

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

Data realizacji 2.4.2004

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landesregierung Niederösterreich, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ
(Geschäftsstelle)
Landhausplatz 1,
A-3109 St. Pölten

Numer pomocy XS 279/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung
von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten der beruf-
lichen Bildung und Fachkräfteentwicklung (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung)

Podstawa prawna Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 13,5 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 7.9.2007

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

Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Str. 9
D-01069 Dresden
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