
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 36/06)

Numer pomocy XS 234/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

Nazwa programu pomocy Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA) finalizzati alla competitività e
all'innovazione del sistema produttivo. Fondo unico regionale per le attività
produttive. POR FERS 2007-2013 Asse I-Asse III

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta regionale del 9.7.2007 n. 1163

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

20 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy a) Inwestycje

Małe przedsiębiorstwa: 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) kwoty kwalifi-
kowalnych inwestycji. W przypadku małych przedsiębiorstw mających
siedzibę w regionie Umbrii na obszarach objętych pomocą na podstawie
art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, 20 % EDB kwoty kwalifikowalnych inwestycji
(nie przekraczających dopuszczalnego limitu, określonego w obowiązujących
wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej).

Średnie przedsiębiorstwa: 7,5 % EDB kwoty kwalifikowalnych inwestycji. W
przypadku małych przedsiębiorstw mających siedzibę w regionie Umbrii na
obszarach objętych pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, 10 %
EDB kwoty kwalifikowalnych inwestycji (mniejszej od dopuszczalnego limitu,
określonego w obowiązujących wytycznych w sprawie krajowej pomocy
regionalnej).

b) Usługi doradcze oraz inne usługi i rodzaje działalności

MŚP: 50 % EDB kwoty kwalifikowalnych kosztów.

c) Badania przemysłowe i rozwój przedkonkurencyjny

MŚP: dotacje kapitałowe w wysokości 35 % kosztów kwalifikowalnych
projektów dotyczących działalności w zakresie rozwoju przedkonkurencyj-
nego (eksperymentalnego).

MŚP: dotacje kapitałowe w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych
projektów dotyczących działalności w zakresie badań przemysłowych.

W przypadku MŚP mających siedzibę w regionie Umbrii na obszarach obję-
tych pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, łączną kwotę
dotacji kapitałowych zwiększa się o 5 %

Data realizacji 18.7.2007

Czas trwania programu pomocy 30.6.2008
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Cel pomocy Wsparcie procesów inwestycyjnych MŚP działających w sektorze rzemiosła i
przemysłu, działalności wytwórczej i usług związanych z produkcją, które obej-
mują przynajmniej dwa z poniższych elementów projektowych:

A — INWESTYCJE INNOWACYJNE obejmujące:

A.I: inwestycje w aktywa trwałe celem wprowadzenia innowacyjnych
produktów lub procesów

A.II: laboratoria badawczo-rozwojowe

A.III: inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne.

B — DORADZTWO I INNE USŁUGI ORAZ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI obej-
mujące:

B.I: doradztwo specjalistyczne

B.II: doradztwo w zakresie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych

B.III: certyfikacja.

C — BADANIA PRZEMYSŁOWE I ROZWÓJ PRZEDKONKURENCYJNY:

Projekty w dziedzinie badań przemysłowych i rozwoju przedkonkuren-
cyjnego (eksperymentalnego) kwalifikujące się do finansowania w rozu-
mieniu art. 11 ustawy nr 598/1994

Sektory gospodarki WYKAZ KWALIFIKOWALNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ ATECO 2002

Sekcja D „Działalność produkcyjna” z następującymi wyjątkami:

— Dział 16 — Produkcja wyrobów tytoniowych: wyłączeniu podlega uprawa i
wstępna obróbka liści tytoniowych, należące do zakresu działalności zwią-
zanej z produkcją podstawową produktów rolnych wyszczególnionych w
załączniku 1 do Traktatu WE,

— wytwarzanie produktów koksowania węgla: cała klasa 23.1,
— produkcja włókien sztucznych: cała klasa 24.70,
— sektor hutnictwa i stali: cała klasa 27.10 oraz podklasa 27.22.1 i 27.22.2

(wyłącznie rury o przekroju większym niż 406,4 mm),
— produkcja i naprawa statków: podklasy 35.11.1. i 35.11.3.

Sekcja K „Obsługa nieruchomości, wynajem, informatyka, działalność badawcza,
pozostała działalność gospodarcza” — wyłącznie dział 72 (w całości)
oraz dział 74 (klasa 74.3, podklasa 74.81.2, klasy 74.82, 74.86 oraz
podklasa 74.87.5).

Sekcja O „Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna”
wyłącznie dział 90, dział 92 (jedynie klasa 92.11) oraz 93 (jedynie
podklasa 93.01.1).

DALSZE OGRANICZENIA

Niezależnie od powyższej klasyfikacji, za niekwalifikowane uznawane są inicja-
tywy dotyczące działalności związanej z wytwarzaniem produktów imitujących
lub zastępujących mleko lub inne przetwory mleczne w rozumieniu prawodaw-
stwa wspólnotowego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione dell'Umbria — Giunta regionale — Direzione regionale Sviluppo
economico, istruzione, formazione e lavoro — Servizio Politiche di sostegno alle
imprese — Servizio Politiche per l'offerta pubblica di servizi alle imprese e diffu-
sione della innovazione e della ricerca
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia

Numer pomocy XS 235/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti
aziendali

Podstawa prawna Decreto del presidente della Regione n. 0131/2003 (già comunicato in esen-
zione XS 111/03) e successive modifiche e integrazioni (già comunicate in esen-
zione XS 55/07)

Decreto del presidente della Regione n. 0176/Pres. del 13 giugno 2007, che
approva modifiche e integrazioni al DPREG 0272/2005 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano),
con particolare riferimento al titolo II, capo III (Finanziamenti agevolati per
sostenere gli investimenti aziendali) (oggetto della presente comunicazione)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3 mln 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 28.6.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Przemysł motoryzacyjny Tak

Inne sektory związane z produkcją Tak

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Attività produttive
Servizio Sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 238/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Legge 1329/1965 „Sabatini” — Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finan-
ziaria di nuove macchine utensili o di produzione
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Podstawa prawna Legge 1329/1965 „Sabatini”

Decreto del presidente della Regione 0244/2006 (già comunicato in esenzione
XS 156/2006)

Decreto del presidente della Regione 0178/Pres. del 18 giugno 2007 che
approva modifiche ed integrazioni al DPREG 0244/2006 recante „Regolamento
concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla
legge 1329/1965” (oggetto della presente comunicazione)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 35 mln EUR

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

Data realizacji 1.7.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Przemysł motoryzacyjny, inny sektor związany z produkcją, przetwarzanie i
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, usługi finansowe, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Attività produttive
Servizio Sostegno e promozione comparto produttivo industriale
Via Trento, 2
I-34132 Trieste

Numer pomocy XS 312/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Misura 123 — Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
(trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I in prodotti fuori
allegato I)

Podstawa prawna PSR Sicilia 2007/2013 — articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005

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

Program pomocy Przewidywana średnia
roczna kwota pomocy

8,6 mln EUR

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

50 % kwalifikowalnych
kosztów inwestycji

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
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Przemysł rolno-spożywczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Inter-
venti strutturali
Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)
I-90145 Palermo
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