
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 88/05)

Numer pomocy XS 307/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Limburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

European Centre for treatment and research of Obesity and weight problems

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidie Verordening 2004, Nadere
subsidieregels voor de bevordering van de economische ontwikkeling en Nadere
subsidieregels voor de zorg 2007

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,2 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia. 15 % + 10 % (mapa pomocy)

Data realizacji 13 listopada 2007 r. (data podjęcia decyzji przez zarząd prowincji)

1 stycznia 2008 r. (data rozpoczęcia realizacji projektu)

Czas trwania 31.12.2010

Cel pomocy Pomoc dla MŚP: pomoc na utworzenie przedsiębiorstwa (1. ośrodek leczenia;
2. ośrodek badań; 3. ośrodek rozwoju wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji oraz
4. centrum informacji i szkolenia) zajmującego się kwestiami związanymi z
nadwagą i otyłością. Wartość pomocy wyrażona jest jako procent kosztów
wynagrodzeń związanych z utworzeniem miejsc pracy

Sektory gospodarki Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Numer pomocy XS 28/08

Państwo członkowskie Rumunia

Region Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor
forestiere lemnoase şi nelemnoase

Podstawa prawna Programul Naţional de Dezvoltare Rurală — prevederile art. 28 — Creşterea
valorii adăugate pentru produsele agricole şi forestiere din Regulamentul (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului (1), privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

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

110 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy — 40 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizo-
wanych w regionie Bucureşti-Ilfov,

— 50 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizo-
wanych w pozostałych siedmiu regionach rozwijających się

Data realizacji 30.3.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2008

Cel pomocy Pomoc na inwestycje przyznawana mikroprzedsiębiorstwom

Sektory gospodarki W zakresie użytków leśnych:
a) wzbogacanie wyrobów drzewnych:

1) wycinka drzew, manipulacja, sortowanie i transport drewna;
2) produkcja drewna użytkowego, w tym drobnicy;
3) suszenie drewna;
4) nasycanie i obróbka chemiczna drewna z wykorzystaniem środków

konserwujących i innych materiałów;
5) zbieranie wiór, trocin, trzasek i innych fragmentów drewna;
6) paczkowanie i pakowanie wyrobów drzewnych i drzewnych wyrobów

ubocznych;
7) produkcja materiałów opałowych z biomasy powstałej w trakcie wstęp-

nego przetwarzania wyciętych drzew;
8) wycinka i przetwarzanie drzew/krzewów leśnych pochodzących z upraw

energetycznych;

b) wzbogacanie użytków leśnych innych niż drewno:

1) zbiór, sortowanie, paczkowanie i czasowe składowanie w celu wprowa-
dzenia do obrotu grzybów leśnych, owoców leśnych i innych użytków
leśnych pochodzenia roślinnego pozyskiwanych ze stanu naturalnego
(gumy roślinnej, żywic, balsamów, włosia roślinnego, ziół, nasion leśnych,
mchów, porostów, roślin leczniczych, kwiatów i liści o właściwościach
zapachowych i leczniczych)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale — Direcţia Generală Management
Fond Forestier, Funciar şi Cinegetic
Bucureşti, B-dul Carol I nr. 24 sector 3
Tel. (40-21) 307 88 01
Fax (40-21) 307 98 03

Inne Program pomocy umożliwia wprowadzenie w życie środka 123 Zwiększanie
wartości dodanej produktów rolnych i leśnych w załączniku I do Narodowego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rumunii na lata 2007–2013, finan-
sowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 (1).

Dokument przestawiający w całości programy pomocy państwa dla mikroprzed-
siębiorstw znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich pod adresem:

http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/schema_ajutor_de_stat_microintre-
prinderi_paduri.pdf

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.
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Numer pomocy XS 44/08

Państwo członkowskie Malta

Region Malta

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

SME Development Grant Scheme

Podstawa prawna Small and Medium-Sized Undertakings

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 mln EUR

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 Wszystkie sektory związane z produkcją, Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Malta Enterprise Corporation Enterprise Centre
San Gwann SGN 3000
Malta

Numer pomocy XS 52/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial
construits en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine

Podstawa prawna Article 39 quinquies D du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

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

Data realizacji 1.1.2007

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

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
139, rue de Bercy
F-75012 Paris

Numer pomocy XS 53/08

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wales
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

The Wales European Collaboration fund

Podstawa prawna The Industrial Development Act 1982

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,2 mln GBP

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

Data realizacji 14.2.2008

Czas trwania 14.2.2011

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Welsh Assembly Government
Plas Glyndwr
Kingsway
Cardiff CF10 3AH
United Kingdom
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