
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 193/04)

Numer pomocy XS 102/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Förderung durch Dritte erbrachter Beratungsleistungen für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) der Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus, deren
Erzeugnisse nicht unter Anhang I des EG-Vertrages fallen, sowie der Wirtschafts-
bereiche Lebensmittelhandel, Gastronomie, Großverbraucher von Erzeugnissen
der Land- und Ernährungswirtschaft und Gesundheitswesen und der erstmaligen
Teilnahme an einer Messe oder Ausstellung durch kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) der Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus, deren Erzeugnisse
nicht unter Anhang I des EG-Vertrages fallen

Podstawa prawna CMA-Leitlinien zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU),
deren Erzeugnisse nicht unter Anhang I des EG-Vertrags fallen, auf Grundlage
des § 2 Absatzfondsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,5 mln EUR

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

Data realizacji 1.5.2008

Czas trwania 31.12.2015

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH
Koblenzer Straße 148
D-53177 Bonn

Numer pomocy XS 107/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Groningen, Friesland, Drenthe

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008

Podstawa prawna Artikel 3 lid 2, artikel 5, artikel 5 bis en artikel 4 van de verordening (EG)
nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing
van artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen

Verordening van (12 en 19 december) Provinciale Staten van Friesland,
Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 van de Provinciewet, houdende
regels betreffende de subsidiering van activiteiten op het terrein van strategische
activiteiten van bepaalde categoriëen ondernemingen uit het midden- en klein-
bedrijf
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 14,30 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Laan Corpus den Hoorn 200
9728 JS Groningen
Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen
Nederland
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