
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 319/07)

Numer środka pomocy XS 283/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Piemonte — Provincia di Novara

Nazwa programu pomocy Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese:

PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie
specifici adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di
Stato in determinati settori)

Podstawa prawna Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64, del 17 settembre 2007, ai
sensi del regolamento (CE) n. 70/2001

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

400 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Inwestycje: 15 % kwalifikowalnych kosztów, ale nie więcej niż 10 000 EUR na
każde mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo; 7,5 % kwalifikowal-
nych kosztów, ale nie więcej niż 10 000 EUR na każde średnie przedsiębiorstwo

Doradztwo: 50 % kwalifikowalnych kosztów, ale nie więcej niż 5000 EUR.

Dofinansowanie pierwszego udziału w targach i wystawach: 50 % kwalifikowal-
nych kosztów, ale nie więcej niż 3 000 EUR

Data realizacji Termin składania wniosków: od 3.12.2007 do 31.12.2007

Termin na zatwierdzenie wniosków: 90 dni od 31.12.2007

Czas trwania programu pomocy Sprawozdanie z wydatków należy przedstawić w terminie dziesięciu dni od
31.10.2008

Wydatki muszą być rozliczone w roku 2008

Cel pomocy Wsparcie działań służących modernizacji przedsiębiorstwa oraz opracowywaniu
innowacyjnych produktów i procesów, jak również zapewnieniu zrównoważo-
nego rozwoju (ogólny warunek i art. 2 zaproszenia do składania wniosków)

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy (wszystkie podkody są kwalifiko-
walne)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Camera di Commercio di Novara
Via Avogadro, 4
I-28100 — Novara

Strona internetowa www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A

Inne informacje Referente CCIAA Novara

Petrera Michela — Responsabile del Procedimento

Tel. (39) 0321 33 82 57

Fax (39) 0321 33 83 33

E-mail: servizi.imprese@no.camcom.it
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Numer pomocy XS 285/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Interventi per l'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi
— acquisizione di beni immateriali

Podstawa prawna Decreto del Presidente della Regione n. 0273/Pres., del 31 agosto 2007, regola-
mento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione
degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo
e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regio-
nale 26/2005 e dalla programmazione comunitaria.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 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 1.10.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki — Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego

— Hotele i restauracje
— Działalność wspomagająca transport prowadzona przez agencje turystyczne
— Poczta i telekomunikacja
— Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emery-

talno — rentowych
— Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
— Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej
— Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia
— Opieka społeczna z zakwaterowaniem
— Gospodarka ściekami, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
— Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
— Pozostała działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direzione centrale attività produttive
Via Trento, 2
I-34132 Trieste
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