
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)

(2008/C 4/07)

Numer pomocy XS 286/07

Państwo członkowskie Polska

Region Mazowieckie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

INTERTON Sp. z o.o.

Podstawa prawna 1) Art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484, z późn. zm.)

2) Umowa kredytu technologicznego nr 07/1222 udzielonego ze środków
Funduszu Kredytu Technologicznego zawarta w dniu 18 października
2007 r.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,08087344 mln EUR

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

Data realizacji 18.10.2007

Czas trwania 18.10.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
PL-00-955 Warszawa

Numer pomocy XS 288/07

Państwo członkowskie Polska

Region Opolskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pomoc publiczna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
wyłączeń grupowych (Namysłów)
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Podstawa prawna — Uchwała nr XXXIV/261/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
10 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy
Namysłów

— Uchwała nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy
Namysłów

— Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.2.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Burmistrz Namysłowa
ul. Dubois 3
PL-46-100 Namysłów

Numer pomocy XS 289/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Puglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Diversificazione in attività non agricole — misura del piano di sviluppo rurale
della Puglia 2007-2013 — azioni 1 e 5:
1) la fornitura di servizi turistici in contesto aziendale;
2) la produzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili ai soggetti gestori

Podstawa prawna Regolamento (CE) n. 70/2001 — PSR Puglia 2007-2013 — Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8,8 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.1.2008

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

Regione Puglia — Organi responsabili dell'attuazione del PSR Puglia
2007-2013
Assessorato Risorse Agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45
I-70121 Bari
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Numer pomocy XS 290/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Niedersachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Förderung von Beratungsdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unter-
nehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Bera-
tungsrichtlinie 2007) in den niedersächsischen Zielgebieten „Konvergenz“ und
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung — RWB“ aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE

Podstawa prawna 1. Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12.1.2001
2. Änderungsverordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25.2.2004
3. Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom 20.12.2006 zur

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 und
(EG) Nr. 68/2001 in Bezug auf die Ausdehnung ihrer Anwendungs-
zeiträume

4. Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.3.2003 betreffend die
Definition der kleinen und mittleren Unternehmen

5. § 44 Landeshaushaltsordnung Niedersachsen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2,7 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.11.2007

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

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH-NBank
Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover
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