
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 232/03)

Numer pomocy XS 164/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Assegnazione di «Voucher Tecnologici» e contributi a progetti di ricerca coopera-
tiva per le imprese calabresi. Azioni D 1 e D.2 -POR Calabria 2000-2006

Podstawa prawna Decreto dirigenziale n. 10794 del 30.8.2006 pubblicato sul BURC n. 36
dell'8.9.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 mln EUR

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

Data realizacji 13.4.2006

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

Regione Calabria
Dipartiinento presidenza
Via Massara, 2
I-88100 Catanzaro

Numer pomocy XS 169/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la elaboración
de protocolos familiares de las empresas

Podstawa prawna Orden no 18/2008, de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Inno-
vación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas
a la elaboración de protocolos familiares de las empresas, en régimen de concu-
rrencia competitiva. (B.O.R. no 79/2008, de 14 de junio)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,055 mln EUR

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

Data realizacji 14.6.2008

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

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
C/ Muro de la Mata nos 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Dirección Internet publicación régimen de ayuda:

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Numer pomocy XS 174/08

Państwo członkowskie Polska

Region Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet Kurzętnik Sp. z o.o.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10,
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z
14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-213/P-359/2008

Rodzaj środka pomocy Ad hoc

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 99 896 EUR

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

Data realizacji 24.6.2008

Czas trwania 24.6.2008

Cel pomocy Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
PL-00-529 Warszawa
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