
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 307/14)

Pomoc nr XA 7002/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region England (Anglia)

Nazwa środka pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Thirst for Life (Drinks Trial)

Podstawa prawna Section 14 of the Education Act 2002

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

Program pomocy Łączna roczna kwota —

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Łączna kwota 79 240 GBP

Gwarantowane pożyczki —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od dnia 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 1.3.2007

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarcze Wszystkie sektory kwalifikujące się do przyznania
pomocy dla MŚP

Nie

Ograniczone do poszczególnych sektorów Tak

— sektor wydobycia węgla

— wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Stal

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep

Inne sektory związane z produkcją

— wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Pozostałe usługi Przetwórstwo lub wpro-
wadzanie do obrotu
produktów wymienionych
w załączniku 1
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department for Education and Skills

Sanctuary Buildings
Great Smith Street
London SW1P 3BT
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Pomoc nr XA 7036/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 —– Misura 311 «Diversificazione in
attività non agricole», intervento «Produzione di energia da fonti rinnovabili», e
Misura 312 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese», intervento
«Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico»

Podstawa prawna Delibera di Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 «Programma di
Sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

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

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

10 milionów 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 września 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Nie

Pomoc ograniczona dla określonych sektorów Tak
Rolnictwo, łowiectwo i
lasy
Dostawy energii elek-
trycznej, gazu i wody

— górnictwo węglowe

— Wszystkie sektory produkcyjne

lub

Hutnictwo żelaza

Budowa statków

Włókna sztuczne

Przemysł motoryzacyjny

Pozostałe gałęzie produkcji

— Wszystkie usługi

lub

Transport

Usługi finansowe

Pozostałe usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura

Via Pola 12/14
I–20124 Milano

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Nie
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