
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 90/07)

Numer pomocy XS 17/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Limburg (Provincie)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

MKB + Regeling

Podstawa prawna Projectplan Pilot Gebiedsgericht Innovatiebeleid

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2 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. Pomoc przewidziana w niniejszym
programie jest przeznaczona na doradztwo,
rozumiane jako zewnętrzne usługi doradcze,
które nie mają charakteru trwałego i nie są
świadczone regularnie, i których nie obejmują
koszty działalności podstawowej. Pomoc
ograniczona jest do 50 % kosztów usług
doradczych, zgodnie z art. 5 lit. a) rozporzą-
dzenia (WE) nr 70/2001

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 włącznie (przedłużenie terminu zakończenia przewidzianego
pierwotnie na 31.12.2007)

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak. Pomoc ma służyć wspieraniu innowacyj-
ności MŚP w Limburgii. Przeznaczona jest
specjalnie na wspieranie doradztwa w zakresie
innowacji i współpracy MŚP z ośrodkami
badawczymi

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

NV Industriebank LIOF (coördinatie)
H.C. Burks
Hoofd Ontwikkeling & Innovatie

Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Nederland

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak
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Numer pomocy XS 55/08

Państwo członkowskie Polska

Region Południowy — woj. Śląskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Nobile Sp. z o.o.

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 17/07/1278 udzielonego ze środków
Funduszu Kredytu Technologicznego zawarta w dniu 22 lutego 2008 r.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 101 925,39 EUR

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

Data realizacji 22.2.2008

Czas trwania 21.2.2013

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 57/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Provincie Noord-Brabant

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Technische ondersteuning door Stichting Agro & Co

Podstawa prawna Algemene Subsidieverordening provincie Noord-Brabant van 11 oktober 2007.
Verordening (EG) nr. 70/2001, artikel 5, sub a)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR

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

Data realizacji 12.2.2008

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

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland
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Numer pomocy XS 58/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Contratti di programma

Podstawa prawna Legge 3 agosto 2007, n. 127 — articolo 8bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 250 mln EUR

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

Data realizacji 15.3.2008

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise, 2
I-00187 Roma
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