
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 119/06)

Numer środka pomocy XS 25/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 3; Podpora spolupráce místních společenství

Podstawa prawna Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

184,469 mln CZK

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane pożyczki —

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

Tak
w Republice Czeskiej:
maksymalnie 40 % +
15 % w zakresie inwes-
tycji rzeczowych i maksy-
malnie 50 % w zakresie
inwestycji niematerial-
nych;
w Polsce: maksymalnie
50 % + 15 % w zakresie
inwestycji rzeczowych i
maksymalnie 50 % w
zakresie inwestycji niema-
terialnych

Data realizacji 14.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XS 26/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 2; Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovní ruch
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Podstawa prawna Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 255,416 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia:
w Republice Czeskiej: maksymalnie 40 % + 15 % w zakresie inwestycji rzeczo-
wych i maksymalnie 50 % w zakresie inwestycji niematerialnych;
w Polsce: maksymalnie 50 % + 15 % w zakresie inwestycji rzeczowych i maksy-
malnie 50 % w zakresie inwestycji niematerialnych

Data realizacji 14.1.2008

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

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Numer pomocy XS 27/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013;
Prioritní osa 1; Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik

Podstawa prawna Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 227,042 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia:
w Republice Czeskiej: maksymalnie 40 % + 15 % w zakresie inwestycji rzeczo-
wych i maksymalnie 50 % w zakresie inwestycji niematerialnych;
w Polsce: maksymalnie 50 % + 15 % w zakresie inwestycji rzeczowych i maksy-
malnie 50 % w zakresie inwestycji niematerialnych

Data realizacji 14.1.2008

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

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1
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Numer pomocy XS 51/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de
la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris
en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans

Podstawa prawna Article 239 sexies D du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: Nie można obliczyć

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

Nr środka pomocy XS 56/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

L.r. 34/2004: «Contratto di insediamento e sviluppo» (*)

Podstawa prawna L.r. 34/2004
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 14 febbraio 2008

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

50 mln EUR (**)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane pożyczki
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia Tak

Data realizacji 14.2.2008 (***)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2008

Cel pomocy Pomoc dla MŚP Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla
MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direzione delle attività produttive

Via Pisano, 6
I-Torino
Tel. (39) 01 14 32 14 61
Fax (39) 01 14 32 34 83
direzioneA16@regione.piemonte.it

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Tak

(*) Środek „Contratto di insediamento e sviluppo” opiera się na różnych podstawach prawnych dotyczących udzielania pomocy państwa
(zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 70/2001 z późniejszymi zmianami; dziedzina: badania, rozwój i innowacje. Rozpo-
rządzenie (WE) nr 1628/2006): obecny system zwolnień dotyczy jedynie części pomocy stanowiącej pomoc na inwestycje dla małych
i średnich przedsiębiorstw (w tym zwyżek dla tych przedsiębiorstw na tych obszarach w regionie Piemontu, które są objęte zwolnie-
niem zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) i zostały określone w decyzji o pomocy państwa N 324/07 Włochy — mapa pomocy regionalnej
2007–2013).

(**) Uwaga: Kwota jest szacunkowa i dotyczy całego środka „Contratto di insediamento”.
(***) Jest to data opublikowania „Determinazione Dirigenziale”: faktyczne przyznawanie pomocy przewidziane jest od marca 2008 r.
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