
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 27/08)

Numer pomocy XS 308/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Misura 311 — Diversificazione in attività non agricole

Podstawa prawna PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005

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

Program pomocy Średnia roczna kwota
pomocy

10,8 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013, z zastrzeżeniem wejścia w życie nowego rozporządzenia o
wyłączeniach zastępującego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, które utraci moc
w dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z czym konieczna może okazać się
rewizja lub zmiana programu, aby zagwarantować jego zgodność z nowymi
przepisami

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Agroturystyka i inne rodzaje działalności zwią-
zane z dywersyfikacją w kierunku działalności
pozarolniczej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi
strutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)
I-90145 Palermo

Numer pomocy XS 309/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Misura 313 — Incentivazione delle attività turistiche

Podstawa prawna PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005

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

Program pomocy Przewidywana średnia
kwota roczna pomocy

2 mln EUR
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013, z zastrzeżeniem wejścia w życie nowego rozporządzenia o
wyłączeniach zastępującego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, które utraci moc
w dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z czym konieczna może okazać się
rewizja lub zmiana programu, aby zagwarantować jego zgodność z nowymi
przepisami

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Sektor agroturystyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi
infrastrutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)
I-90145 Palermo

Numer pomocy XS 313/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin, soweit nicht Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchst c des EG-
Vertrags (sog. D-Fördergebiet); die straßengenaue Abgrenzung vgl.
http://www.businesslocationcenter.de/de/C/i/3/seite0.jsp?nav1=open&nav2=open

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Investitionszulagengesetz 2007

Podstawa prawna § 5a Investitionszulagengesetz 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Februar 2007 (BGBl. I S. 282
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf) zuletzt geändert
durch Artikel 8a des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 580 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 16.10.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Każdy urząd skarbowy (Finanzamt) w Niemczech
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Numer pomocy XS 314/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas a la implantación de servicios de asesoramiento y gestión a las explota-
ciones agrarias, y de asesoramiento en el sector forestal

Podstawa prawna Art. 25 del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), así como el art. 16 del Reglamento (CE) no

1974/2006, de la Comisión, que establece disposiciones de aplicación del ante-
rior

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporzą-
dzenia

Tak
Galicja jest regionem, do którego
stosuje się art. 87 ust. 3 lit. a)
TWE, zamieszczonym na mapie
pomocy regionalnej z podsta-
wowym pułapem intensywności
pomocy na poziomie 30 %,
który w przypadku MŚP zostaje
zwiększony o 15 %, do poziomu
45 %

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013, z zastrzeżeniem wejścia w życie nowego rozporządzenia o
wyłączeniach, zastępującego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, które przestanie
obowiązywać w czerwcu 2008 r. i ewentualnej konieczności rewizji lub zmiany
programu w celu zagwarantowania jego zgodności z nowymi przepisami

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Usługi doradcze i administracyjne w sektorze rolnym oraz doradztwo w sektorze
leśnym

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Director General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria de la
Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia
Tel. (34) 981 54 47 76

Edificio San Caetano, s/n
E-15773 Santiago de Compostela
http://mediorural.xunta.es
Tel. (34) 981 54 73 54
Fax (34) 981 54 73 81

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Nie

Pozostałe informacje Środek pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nr 115 przewidujący
pomoc na rzecz wprowadzenia usług doradczych, administracyjnych i usług
polegających na zapewnieniu zastępstwa wpisuje się w oś 1 „Podnoszenie konku-
rencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Galicji na lata 2007–2013, finansowanego ze środków EFRROW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Galicji na lata 2007–2013 oraz treść i
zakres środka nr 115 dostępne są na następującej stronie internetowej:
http://mediorural.xunta.es/desenvolvemento/pdr/arquivos/pdr_galiza.pdf
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Numer pomocy XS 316/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuer-
temente expuestas a la competencia internacional

Podstawa prawna IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de
incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuer-
temente expuestas a la competencia internacional y se abre la convocatoria para
el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 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 5.5.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona
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