
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

(2008/C 100/05)

Numer pomocy XA 7048/07

Państwo członkowskie Króletswu Hiszpanii

Region Castilla y León

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Línea S22 — Ayuda a la PYME agroalimentaria en materia de investigación y
desarrollo

Podstawa prawna Orden AYG/1346/2007, de 30 de julio, por la que se convocan las subvenciones
a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de
la alimentación en Castilla y León — Línea S22 (B.O.C. y L. no 162 de 21 de
agosto de 2007)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2 000 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4
ust. 2–6 i art. 5 rozpo-
rządzenia

Tak X Nie

Data realizacji 22.8.2007

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak X Nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów X

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Przemysł włókien syntetycznych

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją (żywność i jej
pochodne)

X

— Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
produktów rolnych

X

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Ganadería

Calle Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozpo-
rządzenia

Tak X Nie
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Numer pomocy XA 7056/07

Państwo członkowskie Portugalia

Region Região Autónoma da Madeira

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cooperação para a elaboração de Novos Produtos, Processos e Tecnologias

Regime de auxílios integrado na Medida 1.9 — Cooperação para a elaboração de
Novos Produtos, Processos e Tecnologias do Programa de Desenvolvimento
Rural da Região Autónoma da Madeira

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) 70/2001 zmienione rozporządzeniami (WE) nr 364/2004
i (WE) nr 1857/2006.

Środek 1.9 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Madery
opiera się na art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty regio-
nalnym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego
programu przez Komisję

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

52 500 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 70/2001 Tak
Intensywność pomocy
waha się między 45 %
i 100 % kosztów
kwalifikowalnych,poziom-
wsparcia jest zróżnico-
wany w zależności od
etapów badań i rozwoju,
których dotyczą koszty.
Jeżeli jeden projekt obej-
muje różne etapy badania
i rozwoju, dopuszczalna
intensywność pomocy
zostanie określona na
podstawieśredniejważonej
poszczególnych dopusz-
czalnych intensywności
pomocy, obliczanych na
podstawie odpowiednich
kosztów kwalifikowal-
nych

Data realizacji 2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Propagowanie współpracy między podmiotami sektora i partnerami publiczno-
prywatnymi w celu rozwoju, przekazywania i rozpowszechniania nowych
produktów, procesów i technologii

Sektor(-y) gospodarki Sektor rolno-spożywczy i leśny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autó-
noma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais
Av. Arriaga, n.o 21-A, Edifício Golden Gate-5
P-9004-158 Funchal
Tél. (351) 291 20 18 30
Fax (351) 291 22 06 05
E-mail: gabinete.sra@gov-madeira.pt

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Nie
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