
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 52/03)

Numer pomocy XS 6/08

Państwo członkowskie Polska

Region Południowo-zachodni — woj. Dolnośląskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Zakmet” Kazimierz Chawchunowicz

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

2. Umowa kredytu technologicznego nr 07/1221 udzielonego ze środków
Funduszu Kredytu Technologicznego zawarta w dniu 4 stycznia2008 r.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,25107266 mln
EUR

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

Data realizacji 4.1.2008

Czas trwania 30.9.2012

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 7/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferi-
mento delle conoscenze e dell'innovazione (interventi a favore della brevetta-
zione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know how)

Podstawa prawna Decreto del presidente della Regione n. 0360/Pres., del 12 novembre 2007,
avente ad oggetto «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a
favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d),
della LR 48/78 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della
brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know
how). Approvazione»
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 mln EUR

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

Data realizacji 29.11.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Górnictwo i Kopalnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Zaopatrywanie W Energię
Elektryczną, Gaz i Wodę, Budownictwo, Doradztwo w zakresie oprogramowania
i dostarczanie oprogramowania

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 8/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Hamburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH

Podstawa prawna Beschluss der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg

Drucksache 18/4060 vom 11. April 2006

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2,4 mln EUR

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

Data realizacji 28.12.2007

Czas trwania 31.12.2009

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit
Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg

Numer pomocy XS 9/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG143: Ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos
del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de
Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Podstawa prawna Resolución del 12 de diciembre de 2007 (DOG no 244, del 19 de diciembre de
2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas para la
bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar
proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

26.2.2008 C 52/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,76807525 mln
EUR

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

Data realizacji 20.12.2007

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

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. (34) 902 300 903/981 541 147
E-mail: informa@igape.es

Numer pomocy XS 12/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

ERP-Internationalisierungsprogramm

Podstawa prawna Richtlinien für das ERP-Internationalisierungsprogramm allgemeine Bestim-
mungen für ERP-Programme: Industrie und Gewerbe (Änderung zu ERP-Interna-
tionalisierungsprogramm XS 40/07, XS 2/02)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,2 mln EUR

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

Data realizacji 12.12.2007

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

ERP-Fonds
Ungargasse 37
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 501 75 (DW 466)
E-mail: e.kober@awsg.at
Internet: www.awsg.at/2007plus www.awsg.at/portal/media/3116.pdf
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