
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 290/11)

Numer XA XA 7040/07

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 Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20.7.2007, che modifica la delibera-
zione della giunta regionale n. 28 del 25.1.2007, attuativa della legge
27.10.1994, n. 598, art. 11, e s.m.i.

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

25 mln EUR (*)

Maksymalna intensywność pomocy Dotacje nie mogą przekroczyć maksymalnych pułapów przewidzianych w
obowiązujących przepisach wspólnotowych.

Data realizacji Od dnia 19 czerwca 2007 r., w każdym wypadku przed przyjęciem dalszych
aktów przewidzianych w Deliberazione della Giunta Regionale n. 440/2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o
którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu WE, aż do 30 czerwca 2008 r., kiedy to
upływa termin obowiązywania rozporządzenia 70/2001, chyba że termin ten
zostanie przedłużony.

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

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki

lub

Górnictwo

Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Przemysł stoczniowy

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł motoryzacyjny

Inne sektor związane z produkcją
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Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Usługi (wszystkie)

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi

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

Inne informacje —

(*) Podane roczne wydatki są uzupełnieniem wydatków przewidzianych w programie pomocy posiadającym taką samą podstawę prawną i
skierowanym do MŚP, wobec których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, w odniesieniu do sektorów
innych niż sektory wymienione w niniejszym zestawieniu informacji.

Pomoc nr XA 7041/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Niedersachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Durchführung von Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich
Agrarmarketing für die Landesregierung sowie für Unternehmen und Vereini-
gungen im land- und ernährungswirtschaftlichen Sektor

Podstawa prawna Vertrag zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Marketinggesellschaft
der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft über die Durchführung
von Beratungs- und Organisations-Dienstleistungen im Bereich Agrarmarketing
für die Landesregierung sowie für Unternehmen und Vereinigungen im land-
und ernährungswirtschaftlichen Sektor

Contrat attribué dans le cadre d'un appel d'offres communautaire (voir 2007/
S 45-055475 du 6.3.2007)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,23 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 1.7.2007

Data zakończenia programu lub w
przypadku pomocy indywidualnej
data płatności ostatniej raty

30.6.2012

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

4.12.2007 C 290/13Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów: Tak

— górnictwo

— wszystkie sektory związane z produkcją

lub

przemysł stalowy

budownictwo okrętowe

przemysł włókien syntetycznych

przemysł motoryzacyjny

Inne sektory związane z przemysłem

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi

lub

usługi transportowe

usługi finansowe

inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

Adresse
Postfach 243
D-30002 Hannover

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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