
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 41/07)

Numer pomocy XS 322/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transforma-
ción de productos forestales

Podstawa prawna Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan
para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos fores-
tales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de
junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año
2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

9 000 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Tak

50 % inwestycji niematerial-
nych

45 % inwestycji materialnych

Data realizacji 13.8.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Środki własne dla MŚP

Współfinansowanie z EFRROW
dla mikroprzedsiębiorstw
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Inne sektory związane z produkcją Leśnictwo

— Pozostałe usługi Usługi leśne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conselleria do Medio Rural
Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.
E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña
Tel: (34) 981 54 61 09
E-mail: montes.galicia@xunta.es
Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument

Numer pomocy XS 328/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y
desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de
la Junta de Andalucía

Podstawa prawna Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002,
de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investi-
gación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Admini-
stración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
39 de 22 de febrero de 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 200 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 5bis i art. 5ter rozporządzenia

Andaluzja jest regionem objętym zakresem stosowania art. 87 ust. 3 lit. a)
Traktatu WE:

Pomoc na:

— badania podstawowe: 100 %,

— badania przemysłowe: 70 %,

— rozwój przedkonkurencyjny: 40 %,

— techniczną analizę możliwości wykonania przygotowującą przemysłowe
prace badawcze: 75 %

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Secretaría General de Acción Exterior
Consejería de la Presidencia
Junta de Andalucía
Tel: (34) 955 03 52 05
E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-
02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html
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