
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 194/09)

Numer pomocy XS 103/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Beta S.c.a.r.l.

Podstawa prawna Decreto n. 3590/DISER dell'8 maggio 2008

Rodzaj środka pomocy Ad hoc

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3,731401 mln EUR

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

Data realizacji 5.2008

Czas trwania 31.12.2011

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
Via XX Settembre, 20
I-00186 Roma

Numer pomocy XS 110/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IN016: Ayudas al apoyo financiero a las inversiones de las Pymes financiadas al
amparo de las líneas ICO 2008

Podstawa prawna Resolución de 15 de abril de 2008 (DOG no 76, del 21 de abril) por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas
del Igape para el apoyo financiero a las inversiones de las pequeñas y medianas
empresas de Galicia financiadas con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
al amparo de las líneas ICO 2008, instrumentadas mediante convenio de cola-
boración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) y las enti-
dades financieras

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,92 mln EUR

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

Data realizacji 22.4.2008
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Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. (34) 902 30 09 03/981 54 11 47
E-mail: informa@igape.es

Numer pomocy XS 115/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IG109: Proyectos de diseño

Podstawa prawna Resolución de 12 de marzo de 2008 (DOG no 55, del 18 de marzo) por la que
se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) que da nueva redacción a las bases reguladoras de
los incentivos económicos y a las bases reguladoras de los procedimientos de
tramitación de las líneas de ayuda del Igape

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,45 mln EUR

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

Data realizacji 12.5.2008

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

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. (34) 902 30 09 03/981 54 11 47
E-mail: informa@igape.es

Numer pomocy XS 118/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Ústecký kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Investiční podpora v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských
produktů na trh a technická neinvestiční podpora

Podstawa prawna 1. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a)

2. Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje

3. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje na
rok 2008 až 2013
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7 mln CZK

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

Data realizacji 2.6.2008

Czas trwania 30.11.2013

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją (produkcja artykułów spożywczych i
napojów)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48
CZ-400 01 Ústí nad Labem

Numer pomocy XS 119/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Convocatoria de subvenciones a Pymes para la creación y modernización de
infraestructuras Turísticas en Navarra durante el período 2008-2011

Podstawa prawna Orden Foral 79/2008, de 21 de abril, del Consejero de Cultura y Turismo-Insti-
tución Príncipe de Viana (BON no 60 de 14 mayo de 2008)

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/60/Anuncio-22/

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,31 mln EUR

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

Data realizacji 2008

Czas trwania 30.10.2011

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Inne usługi: Sektor turystyki

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana
Dirección General de Turismo y Promoción
C/ Navarrería 39
E-31001 Pamplona (Navarra)
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