
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 304/12)

Nr środka pomocy XA 7037/07

sPaństwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Legge 1329/65 — agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine
utensili o di produzione

Podstawa prawna Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

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

Kwota ogółem: 2 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 7, zmienionym rozporządzeniem
(WE) nr 1857/2006

Tak

Data realizacji 1.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektor przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi
produktami, art. 2 ust. 2 lit. m) i n).

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito
agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 38 20
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEGGI_SABA-
TINI/section_new_010107.html

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XA 7038/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Legge 598/94 — art. 11: agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecno-
logica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro
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Podstawa prawna Deliberazione di giunta regionale n. 404 del 7.5.2007

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

500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 7, zmienionym rozporządzeniem
(WE) nr 1857/2006

Tak

Data realizacji 1.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw Tak

Sektor przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów
rolnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. m) i n)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche, Servizio Industria, Artigianato, Energia, P.F. Promozione, credito
agevolato, finanza innovativa

Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona
Tel. (39) 071 806 38 20
http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_MARCHE/MCC_MARCHE_LEG-
GI_598_CLASSICA/section_new_010107.html

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

15.12.2007C 304/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


