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C 156/1

I
(Informacje)

KOMISJA

Kursy walutowe euro (1)
27 czerwca 2005
(2005/C 156/01)
1 euro =
Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

JPY

Jen

1,2164

DKK

Korona duńska

7,4491

GBP

Funt szterling

SEK

Korona szwedzka

CHF

Frank szwajcarski

ISK

Korona islandzka

NOK

Korona norweska

7,9390

BGN

Lew

1,9560

CYP

Funt cypryjski

0,5737

CZK

Korona czeska

EEK

Korona estońska
Forint węgierski

Kurs wymiany

SIT

Tolar słoweński

SKK

Korona słowacka

TRY

Lir turecki

0,66510

AUD

Dolar australijski

1,5815

9,3723

CAD

Dolar kanadyjski

1,5024

1,5429

HKD

Dolar hong kong

9,4528

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7158

SGD

Dolar singapurski

2,0382

KRW

Won

ZAR

Rand

CNY

Juan renminbi

HRK

Kuna chorwacka
Rupia indonezyjska

132,91

HUF

Waluta

78,94

29,974
15,6466
247,72

239,46
38,328
1,6440

1 231,42
8,1244
10,0675
7,3250

LTL

Lit litewski

3,4528

IDR

LVL

Łat łotewski

0,6962

MYR

Ringgit malezyjski

MTL

Lir maltański

0,4293

PHP

Peso filipińskie

67,601

4,0496

RUB

Rubel rosyjski

34,7450

THB

Bat tajlandzki

49,976

PLN

Złoty polski

ROL

Lej rumuński

(1) Źródło:

36 055

referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.

11 754,07
4,623
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Komunikat Komisji w sprawie sektora cukru
(2005/C 156/02)

Komisja zwraca uwagę zainteresowanych stron na jej wnioski legislacyjne dotyczące
— reformy wspólnej organizacji rynku cukru,
— wprowadzenia czasowego funduszu na rzecz restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie, oraz
— włączenia bezpośredniego wsparcia dochodów producentów buraków cukrowych do Jednolitego
Systemu Płatności.
Wnioski znajdują się w dokumencie KOM(2005) 263 dostępnym na stronie internetowej Komisji http://
europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.
Zgodnie z wnioskiem nowa organizacja rynku cukru oraz rozporządzenie dotyczące czasowego funduszu
restrukturyzacji powinny mieć zastosowanie od roku gospodarczego 2006/2007, który rozpocznie się dnia
1 lipca 2006 r. W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia dochodów, zaproponowano włączenie
wsparcia dochodów producentów buraków cukrowych do Jednolitego Systemu Płatności począwszy od
2006 r.
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Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa nr COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)
(2005/C 156/03)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 2 czerwca 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji
oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku
angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:
— na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania,
takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne
w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3740.
EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eurlex/lex)

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa nr COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)
(2005/C 156/04)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 10 czerwca 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie
w języku hiszpańskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych
przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:
— na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania,
takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne
w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3806.
EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eurlex/lex)
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Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa nr COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)
(2005/C 156/05)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 30 maja 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji
oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku
angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:
— na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania,
takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne
w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3810.
EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eurlex/lex)

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa nr COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV)
(2005/C 156/06)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 13 czerwca 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie
w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych
przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:
— na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania,
takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne
w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3807.
EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eurlex/lex)
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Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/37.152 — Płyta
gipsowa
(Na mocy art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie
zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu
konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)
(2005/C 156/07)
Pisemne przedstawienie zarzutów zostało wysłane dnia 20 kwietnia 2001 r. do następujących czterech
stron (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV), a
do piątej ze stron (BPB PLC) dnia 23 kwietnia 2001 r. Początkowo wyznaczono stronom dwumiesięczny
termin na udzielenie odpowiedzi na zarzuty przedstawione przez Komisję. W odpowiedzi na wniosek
złożony przez BPB dnia 2 maja 2001 r., termin dla BPB został przedłużony o dwa tygodnie, do dnia
9 lipca 2001 r., z powodu tego, że akta nie zostały udostępnione odpowiednio wcześnie i że termin
wyznaczony przez Komisję był obiektywnie zbyt krótki, aby firma mogła przygotować swoją obronę. Aby
zapewnić równe traktowanie wszystkim ze stron, funkcjonariusz ds. przesłuchań, H. Schröter, przedłużył
termin wszystkim stronom postępowania.
Przesłuchanie odbyło się dnia 17 lipca 2001 r. Wcześniej trzy ze stron, a w szczególności Lafarge,
wyraźnie wnosiły o odroczenie przesłuchania, jednak funkcjonariusz ds. przesłuchań, w swojej uzasadnionej odpowiedzi z dnia 28 czerwca 2001 r., odrzucił ten wniosek.
W czasie przesłuchania niektóre ze stron ponowiły swoje zastrzeżenia dotyczące odmownej decyzji funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie ustalenia późniejszego terminu przesłuchania. Jeden z głównych
przedstawicieli naczelnego kierownictwa nie mógł przybyć na przesłuchanie, a zatem nie mógł złożyć
zeznań, co, zwłaszcza zdaniem firmy Lafarge, stanowiło naruszenie prawa do obrony. Na tym etapie funkcjonariusz ds. przesłuchań dał nieobecnemu świadkowi możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie na
piśmie. Firma Lafarge przytoczyła potem różne naruszenia prawa do obrony w swoim piśmie z dnia
10 sierpnia 2001 r.
Firma Lafarge twierdziła, że nie była traktowana na równych prawach, że nie została właściwie wysłuchana
i że nie była w stanie skorzystać z postępowania kontradyktoryjnego. Funkcjonariusz ds. przesłuchań
odpowiedział na te zarzuty. Zwrócił uwagę, że to firmy odpowiedzialne były za przedstawienie kluczowych świadków w wyznaczonym terminie. Datę przesłuchania podano do wiadomości z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem; jeśli ważny świadek był nieobecny, była to osobista decyzja i nie uzasadniała odroczenia
przesłuchania.
Funkcjonariusz ds. przesłuchań prosił także strony o złożenie swoich uwag odnośnie komentarza wygłoszonego po przesłuchaniu przez przedstawiciela firmy Lafarge i wyznaczył stronom termin, w którym
mogą to zrobić. Prawo do obrony było zatem na tym etapie postępowania w pełni zapewnione. Strony
zdołały złożyć uwagi zarówno na piśmie jak i w czasie przesłuchania we właściwym czasie. Zasada postępowania kontradyktoryjnego została zachowana, zwłaszcza że przesłuchanie w rzeczy samej odbyło się.
Następnie miała miejsce wymiana korespondencji pomiędzy nowym funkcjonariuszem ds. przesłuchań i
firmą Lafarge. Dnia 7 grudnia 2001 r. odpowiedziałem na zarzuty ze strony Lafarge dotyczące, z jednej
strony, dostępu stron do różnych dokumentów w aktach i, z drugiej strony, dyskryminacyjnego traktowania, którego jakoby firma Lafarge doświadczyła w porównaniu z innymi stronami. W mojej uzasadnionej odpowiedzi potwierdziłem, że nie było żadnych uchybień proceduralnych. W piśmie z dnia
13 lutego 2002 r., kolejny raz odpowiedziałem firmie Lafarge, zwracając ich uwagę na fakt, że mogą dalej
dochodzić swojej sprawy odwołując się od ostatecznej decyzji Komisji.
Bez wątpienia nadszedł moment, kiedy dalsza wymiana pism pomiędzy prawnikami stron a funkcjonariuszem ds. przesłuchań, którego obowiązkiem jest zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa do bycia
wysłuchanym, jest bezcelowa, a wszelkie spory mogą zostać skierowane do Sądu Pierwszej Instancji, aby
uzyskać postanowienie sądowe.
Dnia 27 czerwca 2002 r. wysłałem do firmy Lafarge pięć kaset z przesłuchania i dałem firmie dodatkowe
dwa tygodnie, następnie wydłużone o dziesięć dni roboczych, na złożenie wszelkich dalszych uwag.
Zrobiłem tak, ponieważ firma Lafarge twierdziła, że nigdy nie otrzymała protokołu ani nagrań z przesłuchania. Sprawdzenie akt wykazało, że firma ta nigdy o nie nie prosiła. Firma Lafarge otrzymała więcej
czasu, aby móc dokładniej przeanalizować taśmy. Firma Lafarge otrzymała zatem wszelkie niezbędne
dokumenty i miała okazję zgłoszenia wszelkich uwag, które uznała za stosowne.
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W swoich pismach firma Lafarge twierdziła także dwukrotnie, że dyrektor Tradacete w swoim piśmie z
dnia 12 czerwca 2002 r. przedstawił jej nowy zarzut.
Rzekomy zarzut polegał na sprecyzowaniu daty, jaką przyjmuje się za termin przystąpienia firmy Lafarge
do porozumienia, na podstawie pisemnych odpowiedzi innych stron na przedstawione na piśmie zarzuty.
Zwracam uwagę, iż ust. 39 pisemnego przedstawienia zarzutów był stosunkowo mało precyzyjny, jeśli
chodzi o dokładną datę, kiedy firma Lafarge uznana została za stronę porozumienia; mówi się o dacie „po
spotkaniu londyńskim”, co jest wyrażeniem użytym w odpowiedzi firmy BPB na pisemne przedstawienie
zarzutów. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji poinformowała firmę Lafarge, że zamierzała przyjąć połowę
roku 1992 jako datę przystąpienia tej firmy do kartelu i prosiła tę firmę o komentarz.
Firma Lafarge myli się zatem, interpretując tę wymianę korespondencji jako przedstawienie jej dodatkowych zarzutów.
Jest stałą praktyką Komisji w sprawach antymonopolowych, że informacje są uściślane w trakcie trwania
postępowania, zwłaszcza na podstawie odpowiedzi stron na pisemnie przedstawione zarzuty. Sprecyzowanie daty porozumienia nie stanowi dodatkowego zarzutu, a prawo do obrony nie jest naruszane, gdy
odnośne przedsiębiorstwo jest proszone o ustosunkowanie się do stwierdzeń, które go dotyczą.
Ponadto można zauważyć, że przyjęcie połowy roku 1992 jako odnośnej daty działa w rzeczywistości na
korzyść firmy jeśli chodzi o ocenę czasu trwania naruszenia, ponieważ data spotkania, o którym mowa w
ust. 38 pisemnego przedstawienia zarzutów, to początek roku 1992.
Projekt decyzji Komisji nie zawiera żadnych dodatkowych zarzutów dotyczących przedsięwzięć innych niż
te, które określono w pisemnym przedstawieniu zarzutów. Przeciwnie; odstępuje się od uznania, iż naruszenie miało miejsce w przypadku jednego przedsięwzięcia.
W świetle powyższego uznaję, że prawo stron do bycia wysłuchanymi było w tym przypadku przestrzegane.
Bruksela, 19 listopada 2002 r.
Serge DURANDE
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Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej
(2005/C 156/08)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy

XT 9/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

West Midlands

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham oraz lokalny łańcuch dostaw

Podstawa prawna

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of
the Employment and Training Act 1998
Learning and Skills Act 2000
Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Data realizacji

Od 4 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Tak

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Sektory gospodarki

Tak

— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego
Inne sektory związane z produkcją
— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi

Tak

169 764 GBP
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc
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Nazwa:
Patrick Cross
Birmingham and Solihull LSC
Adres:
Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana
jednemu przedsiębiorstwu na jeden projekt
szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Nr pomocy

XT 13/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

West Midlands

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

LDV Training Pilot

Podstawa prawna

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by
Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

Tak

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Data realizacji

Od 1.4.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.9.2005

Cel pomocy

Szkolenia ogólne

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Nie

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Sektory gospodarki

Tak

— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny
Inne sektory związane z produkcją

Tak

600 000 GBP
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— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
The Learning and Skills Council,
Birmingham and Solihull
Adres:
Chaplin House
80 Hurst Street
Birmingham
B5 4TG

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej
jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy
projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Nr pomocy

XT 15/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Północno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Podstawa prawna

Regional Development Act 1998

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

Tak

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Data realizacji

Od 30.3.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.3.2005

Cel pomocy

Szkolenia ogólne

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Tak

Sektory gospodarki

Tak

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej
Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów
— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla

Tak

394 000 GBP
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— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny
Inne sektory związane z produkcją
— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi/ Środki chemiczne
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Tak

Nazwa:
ONE NorthEast
Adres:
Stella House
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne
NE15 8NY

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana
jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy
projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Numer pomocy

XT 16/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Północno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zarząd Główny — Dupont SA (UK) Ltd

Podstawa prawna

Regional Development Act 1998

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

Tak

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Data realizacji

Od 30 marca 2004 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 marca 2005 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne
Szkolenie specjalistyczne

Tak

Tak

667 000 GBP
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PL

Sektory gospodarki

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 156/11

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej
Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny
Inne sektory związane z produkcją
— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi/środki chemiczne
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Tak

Nazwa:
ONE NorthEast
Adres:
Stella House
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne
NE15 8NY

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana
jednemu przedsiębiorstwu na jeden projekt
szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Numer pomocy

XT 22/04

Państwo Członkowskie

Belgia

Region

Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV
Antwerpsesteenweg 167
B-2800 Mechelen

Podstawa prawna

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

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

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

Tak

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Data realizacji

Od dnia 2 kwietnia 2004 r.

Tak

0,8 mln EUR
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Tak

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Dossier „ad hoc”

Sektory gospodarki

— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny
Inny sektor związany z produkcją

Budowa transformatorów

— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Adres:
Markiesstraat 1
B-1000 Bruksela

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza
1 000 000 EUR.

Pomoc nr

XT 43/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Zjednoczone Królestwo

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Automotive Academy

Podstawa prawna

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita
pomocy

kwota

Tak

roczna

Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy
Gwarantowane pożyczki

2,4 mln GBP
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Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

C 156/13

Tak

Data realizacji

24.5.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Nie

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Sektory gospodarki

— Rolnictwo
— Rybołówstwo i akwakultura
— Sektor wydobycia węgla
— Wszystkie sektory związane z produkcją
lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny

W tym części składowe

Inne sektory związane z produkcją
— Wszystkie usługi
lub
Usługi transportu morskiego
Inne usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Department of Trade & Industry
Adres:
151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Tak
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Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(2005/C 156/09)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XS 57/02
Państwo Członkowskie: Niemcy
Region: Brandenburgia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:: Wytyczne Ministerstwa Pracy,
Spraw Socjalnych, Zdrowia i Kobiet w sprawie przyznania
dotacji na opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych, wzorcowych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa miejsca
pracy i technologii (Sicherheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Technologien — SiGAT — Część A (EFRR):
wsparcie inwestycji uwzględniających dostosowanie technologii
do potrzeb ludzkich)
Podstawa prawna: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften
Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi: Wysokość dotacji
wynosi maksymalnie 50 %, w regionie rynku pracy Berlina
maksymalnie 30 %, jednak nie więcej niż 200 000 EUR.
Powyższe progi pomocy obowiązują również w wypadku
kumulacji z innymi środkami publicznymi.
Wydatki w latach

Celem pomocy jest podniesienie wydajności gospodarczej oraz
długoterminowe podtrzymanie stałego poziomu zatrudnienia
dzięki zapewnieniu bezpiecznych i korzystnych dla zdrowia
warunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
(MŚP). Inwestycje służące utrzymaniu oraz tworzeniu konkurencyjnych miejsc pracy przy równoczesnym zapewnieniu
dostosowania warunków pracy do potrzeb ludzkich, przyczynią się do wzrostu wydajności. Istotna jest tu efektywna
organizacja pracy, obniżenie ilości nieobecności w pracy, brak
zakłóceń produkcji oraz podwyższenie poziomu motywacji i
wydajności pracowników.
Pomoc obejmuje jedynie środki wykraczające poza zakres
obowiązywania nowego ustawodawstwa o ochronie pracy
(ustawa o ochronie pracy) i w innowacyjny sposób podchodzą
do zagadnień kształtowania korzystnych dla zdrowia środków,
miejsc i procesów pracy. Środki muszą zawierać się w
znaczeniu pojęć przewidzianych art. 2c i 2d rozporządzenia
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
Sektory gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki
Wyklucza się wsparcie dla podmiotów zajmujących się
produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą wyrobów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE, jak również pomoc dla
rzecz działalności związanej z wywozem oraz pomoc, która
sprzyja używaniu produktów krajowych na niekorzyść
towarów przywożonych.

— rocznie w latach 2001-2005:
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
920 321 EUR z EFRR oraz
920 320 EUR z budżetu kraju związkowego

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104-106
D-14480 Potsdam

— 2006:
1 380 488 EUR z EFRR oraz
1 380 488 EUR z budżetu kraju związkowego

Numer pomocy: XS 66/04

Maksymalna intensywność pomocy: Do 200 000 EUR
Państwo Członkowskie: Włochy
Data realizacji: Wytyczne zostały opublikowane w Amtsblatt
für das Land Brandenburg nr 19 z dnia 8 maja 2002 r., str.
506
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 30 kwietnia 2006 r.
Cel pomocy: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają
decydującą rolę przy tworzeniu miejsc pracy i są filarem stabilizacji społecznej i dynamiki gospodarczej, dlatego też należy
wspierać ich rozwój. Wobec braku odpowiednich zasobów
posiadają one niewystarczające informacje w tak ważnych dziedzinach jak nowe technologie, otwarcie nowych rynków oraz
zapobiegawcza ochrona pracowników.

Region: Lombardia
Nazwa programu pomocy: Pomoc dla przedsiębiorstw z
Brescii prowadzących działalność rzemieślniczą w sektorze
usług transportowych odnosząca się do poniesionych kosztów
usług doradczych i/lub usług specjalistycznych, których celem
było wspisanie do rejestru spółek zarządzających odpadami —
lata 2004/2005.
Podstawa prawna: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 —
Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004
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Roczne
wydatki
planowane
programu: 20 000,00 EUR

w

ramach

Maksymalna intensywność pomocy: Koszty usług doradczych, specjalistycznych oraz koszty związane z opracowaniem
technicznej części wniosku o wpisanie do rejestru spółek
zarządzających odpadami:
— minimalna kwota kwalifikujących
1.400,00 EUR (bez podatku VAT)

się

C 156/15

pełne wykorzystanie możliwości transportu towarów (również
w drodze powrotnej):
— minimalna kwota kwalifikujących
2.500,00 EUR (bez podatku VAT)

się

wydatków:

— intensywność pomocy: 15 % poniesionych kosztów, maksymalnie 800,00 EUR na przedsiębiorstwo.

wydatków:
Data realizacji: 1.3.2004

— intensywność pomocy: 50 % poniesionych kosztów, maksymalnie 1.500,00 EUR na przedsiębiorstwo.
Data realizacji: 1.3.2004
Czas trwania programu: Do 28.2.2005
Cel pomocy: Pomoc dotycząca kosztów poniesionych przez
przedsiębiorstwa z sektora usług transportowych w celu
wpisania do rejestru spółek zarządzających odpadami (art. 30
D. lgs. 22/1997 i art. 8 D.M. dell'Ambiente 406/1998)

Czas trwania programu: Do 28.2.2005
Cel pomocy: Wspieranie zakupu i instalacji specjalistycznych
narzędzi informatycznych (sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania) niezbędnych do stworzenia łączy informatycznych i telematycznych z platformą logistyczną lub specjalistycznymi bazami danych umożliwiających pełne wykorzystanie
możliwości transportu towarów (również w drodze powrotnej).
Sektor(y) gospodarki: Usługi transportowe.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Sektor(-y) gospodarki: Usługi transportowe.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia
Via Orzinuovi N. 3
I-25125 Brescia ITALIA
Tel: 0303514335
e-mail: buriani@bs.camcom.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia
Via Orzinuovi N. 3
I-25125 Brescia ITALIA
Tel: 0303514335
e-mail: buriani@bs.camcom.it

Numer pomocy: XS 69/04
Państwo Członkowskie: Włochy
Numer pomocy: XS 67/04

Region: Sardynia

Państwo Członkowskie: Włochy

Nazwa programu pomocy: Dotacje na budowę w Sardynii
instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Dachy fotowoltaiczne”.

Region: Lombardia
Nazwa programu pomocy: Pomoc dla przedsiębiorstw z
Brescii prowadzących działalność rzemieślniczą w sektorze
transportu na stworzenie łączy z logistyczną platformą IT
umożliwiających pełne wykorzystanie środków transportu —
lata 2004/2005.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 —
Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Roczne wydatki planowane
mu: 1 406 877,46 EUR

Roczne
wydatki
planowane
programu: 50 000,00 EUR

w

ramach

Maksymalna intensywność pomocy: Zakup i instalacja
specjalistycznych narzędzi informatycznych (sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania) niezbędnych w celu stworzenia
łączy informatycznych i telematycznych z platformą logistyczną lub specjalistycznymi bazami danych umożliwiających

Delibera di Giunta. 7/30 del 26.2.2004
Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24
luglio 2002 e 11 aprile 2003
w

ramach

Maksymalna intensywność pomocy:
EDB (15 %) + EDN (< 35 %)
(EDB + EDN) < 50 % kosztów inwestycji
Data realizacji: Od 19 lipca 2004 r.
Czas trwania programu: Do 17 października 2004 r.

progra-
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Cel pomocy: Zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł
energii umożliwiających ograniczenie zanieczyszczenia środowiska w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem globalnych
celów przyjętych w Protokole z Kioto oraz w przepisach Unii
Europejskiej) przy jednoczesnej realizacji polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego w obszarach korzystających z
pomocy (ze szczególnym naciskiem na poziom zatrudnienia,
wzrost i konkurencyjność sektora) przy wykorzystaniu i
wsparciu lokalnych zasobów.

Cel pomocy: Wspieranie przedsiębiorczości w sektorze gospodarowania odpadami, rozwiązywanie nasilających się problemów ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz
pokrycie w znacznej mierze deficytu instalacji do przerobu
odpadów przemysłowych i innych.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory z wyłączeniem
działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku
I do Traktatu WE.

Ministerstwo Rozwoju
Sekretariat Generalny ds. Przemysłu
Dyrekcja ds. Lokalizacji Przemysłu i Środowiska
Dyrektor: Ioannis Patiris
Tel: 210 6969268
Faks: 210 6969243

Uwagi:: Beneficjentami pomocy są wyłącznie małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) określone w zaleceniu Komisji
96/280/WE, jak również ich konsorcja i jednostki.

Sektory gospodarki: Przetwarzanie i utylizacja odpadów
przemysłowych.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Inne informacje: Pomoc dotyczy działania 2.9.4 w ramach
programu operacyjnego rozwoju konkurencyjności, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria — Servizio Energia
Viale Trento n. 69 — I-09123 GAGLIARI

Numer pomocy: XS 90/03
Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo
Region: Północno-wschodnia Anglia

Pomoc nr: XS 89/03

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Hoults Estates Ltd

Państwo Członkowskie: GRECJA

Podstawa prawna: Section 2 Local Government Act 2000

Region: Cały kraj
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc na rzecz MŚP (zgodna z
zaleceniem Komisji z dnia 3 kwietnia 1996 r.) na tworzenie/
rozbudowę zakładów przeróbki i/lub utylizacji
Podstawa prawna: Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και
διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού
τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα
οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας
και τεχνολογίας”
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: Całkowity budżet (środki publiczne i prywatne)
wynosi 25 385 179 EUR do roku 2006. Działanie ogłoszono
po raz pierwszy w roku 2003 z budżetem (środki publiczne i
prywatne) w wysokości 11 000 000 EUR, a ponowne jego
ogłoszenie oczekiwane jest w roku 2004.
Maksymalna intensywność pomocy: Dotacja w wysokości
nie wyższej niż 40 % kosztów (kwota ta nie może przewyższać
pułapów zatwierdzonych dla Grecji w ramach regionalnej
mapy pomocy, powiększonych o 15 % na rzecz MŚP)
Data realizacji: Pierwsze zaproszenie do składania projektów
— lipiec 2003 r.
Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: 20032006 r.

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi:
Źródło finansowania
Publiczne
Newcastle City Council (Rada
Miasta Newcastle) — TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Ogółem

42 909 GBP

2003

60 000 GBP

2004

0

Ogółem

60 000 GBP

2003

405 523 GBP

Publiczne
Newcastle City Council (Rada
Miasta Newcastle) (finansowanie
de minimis)
Prywatne
Hoults Estates

2004

135 196 GBP

Ogółem

540 719 GBP

2003

166 258 GBP

EFRR
Kapitał

Ogółem

Całość ogółem

2004

48 284 GBP

Ogółem

214 542 GBP

2003

665 033 GBP

2004

193 137

Ogółem

858 170
858 170 GBP
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Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 30 % (obszary objęte pomocą — 20 %
dla Newcastle upon Tyne zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) + 10 %
by osiągnąć maksymalną intensywność pomocy wynoszącą
30 %)
Data realizacji: 14 lipca 2003 r.
Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej: 30 czerwca 2005 r.
Cel pomocy: Projekt zakłada kapitalną przebudowę dziewiętnastowiecznego budynku, który stoi obecnie niewykorzystany.
Zakłada on stworzenie nowych, nowoczesnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej dla MŚP istniejących dłużej
niż 36 miesięcy. Projekt nie dotyczy drobnych prac adaptacyjnych w celu utworzenia tych miejsc.
Projekt określa popyt na tego typu inkubatory przedsiębiorczości na obszarach, na których zgodnie z aktualnymi modelami badania popytu na rynku występuje gorsza sytuacja
rynkowa. Inwestycje w Hoults stanowią podstawowe działanie
mające na celu wsparcie MŚP przez stworzenie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie kwalifikujące się sektory
gospodarki (bez uszczerbku dla specjalnych zasad dotyczących
pomocy państwa dla niektórych sektorów — art. 1 ust. 2
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP)
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Kontakt w EFOR:
Ann Beavers
European Programme Secretariat
Government Office North East
Wellbar House
Gallowgate
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 4TD
Kontakt ze sponsorem:
Mr Fred Hoult
Hoults (Cumberland) Limited
Ford Depositories
Walker Road
NEWCASTLE UPON TYNE
NE6 2HL

Numer pomocy: XS 99/03
Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

2003:

60 000 GBP

2004:

125 000 GBP

2005:

125 000 GBP

2006:

65 000 GBP
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Razem: 375 000 GBP
Maksymalna intensywność pomocy: 50 % oferowanych
dotacji, maksymalnie do 5 000 GBP. Dostępne są dwa rodzaje
dotacji:
— dotacja z tytułu wykonalności na zatrudnienie doradców,
— dotacja marketingowa w celu wsparcia finansowania
wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo w ramach
pierwszych doświadczeń związanych z udziałem w targach
i wystawach.
Data realizacji: 1 września 2003 r.
Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do grudnia 2006 r.
Cel pomocy:
1. Wsparcie dla MŚP we wdrażaniu strategii marketingowych
oraz nowych działań strategicznych względem projektów,
których celem jest znaczne pobudzenie sprzedaży w Zjednoczonym Królestwie.
2. Wsparcie dla MŚP w uzyskaniu profesjonalnego, zewnętrznego poradnictwa celem zebrania funduszy na przyszłe
projekty rozwojowe lub analizy stopnia wykonalności
nowych projektów.
3. Dotacja z tytułu wykonalności na zatrudnienie doradców.
Sektory gospodarki: Wszystkie sektory bez uszczerbku dla
specjalnych zasad dotyczących pomocy państwa dla niektórych
sektorów — art. 1 ust. 2 rozporządzenia o grupowym
wyłączeniu MŚP
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ms Rachel Moxey
Business Services
Blaenau Gwent County Borough Council
Business Resource Centre
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar NP22 3AA
UK

Region: Walia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Nurturing Competitive Enterprises
Podstawa prawna: Local Government Act 2000
Planowane roczne wydatki lub łączna kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi:
W przypadku programu pomocy: proszę wskazać roczną
całkowitą kwotę proponowanej dotacji na rok. Łącznie
125 000 GBP ma być dostępne każdego roku w formie małych
dotacji.

Numer pomocy: XS 104/03
Państwo Członkowskie: Niderlandy
Region: Północne Niderlandy (Fryzja, Groningen i Drenthe)
Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG
Real Estate)
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Podstawa prawna: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de
Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam
op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De
subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener
verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient
te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de
indiener verstuurd kan worden.

Pomoc nr: XS 109/02

Całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: Decyzja Rady zarządzającej Pólnocnoniderlandzkim związkiem współpracy dotyczy przyznania kwoty
233 690 EUR ze środków EZ/Kompas na koszty inwestycyjne
projektu (tj. około 3,1 % całkowitych kosztów kwalifikowanych
wynoszących 7 631 176 EUR) i 996 262 EUR ze środków
EFRO/Kompas (tj. około 13,1 % całkowitych kosztów kwalifikowanych). Decyzję tą podjęto w ramach programu rozwoju
regionalno-gospodarczego Północnych Niderlandów na lata
2000-2006. Całkowity wkład sektora państwowego w koszty
inwestycyjne projektu wynosi 1 229 952 EUR (tj. ok. 16,1 %
całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Środek 1.3 „Bodżce zachęcające do modernizacji i przekwalifikowania bazy turystycznej”

Maksymalna intensywność pomocy: 16,1 %
Data realizacji: Data realizacji nie została jeszcze ustalona.
Decyzja o udzieleniu dotacji nie została jeszcze przekazana
wnioskodawcy, z powodu braku szeregu wymaganych informacji uzupełniających (należy przedstawić oświadczenie, zawierające zobowiązanie wnioskodawcy do znalezienia najemców
Helpmancentrale spośród grupy docelowej złożonej z (rozpoczynających działalność) małych i średnich przedsiębiorstw
komercyjnych rokujących perspektywy wzrostu, z sektora
nowych mediów i technologii informacyjno- komunikacyjnych).
Czas trwania pomocy indywidualnej: Przewidywany termin,
w którym powinna nastąpić ostatnia wypłata: luty 2005 r.
Cel pomocy: Udzielenie pomocy inwestycyjnej na przebudowę starej charakterystycznej elektrowni („Helpmancentrale”)
prowadzonej przez SIG Real Estate w wyniku której powstać
ma ośrodek mieszczący firmy z sektora mediów technologii
szerokopasmowych. Zgodnie ze standardowymi warunkami z
związanymi z udzieleniem pomocy, przez pięć lat po ostatecznym przyznaniu dotacji uzgodnione przeznaczenie
budynku nie może ulec zmianie.

Państwo Członkowskie: Włochy
Region: Lombardia
Nazwa programu pomocy: Priorytet 1 „Rozwijanie konkurencyjności systemu gospodarczego Lombardii”

Podstawa prawna:
— Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia
— Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001
— Regolamento 70/2001
Roczne wydatki planowane w ramach programu:
Cel 2

Wygasająca pomoc przejściowa

Rok 2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

Rok 2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

Rok 2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

Rok 2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

Rok 2006

EUR 1 000 000,00

Maksymalna intensywność pomocy: dla inwestycji:
— 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw (8 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN) + 10 % EDB
na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art.
87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE)
— 7,5 % EDB dla małych przedsiębiorstw (8 % EDN + 6 %
EDB na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa
w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE)
dla innych wydatków kwalifikujących się do pomocy ( art. 5
rozporządzenia (WE) nr 70/2001):
— 50 % EDB.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory

W żadnym przypadku pomoc nie może przekroczyć 30 %
wydatków kwalifikujących się do pomocy.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Data realizacji: 28.8.2002

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
c/o Postbus 779
9700 AT Groningen

Czas trwania programu: 31.12.2006

Inne informacje: Omawiany środek pomocy dotyczy pomocy
ad hoc na inwestycje w środki trwałe prowadzone przez małe
samodzielne
przedsiębiorstwa,
odpowiadające
definicji
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do mocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel pomocy: Środek pomocy ma na celu ulepszenie, rozbudowanie oraz dywersyfikację bazy turystycznej, szczególnie w
powiązaniu ze zintegrowanymi programami rozwoju regionalnego ukierunkowanymi na większe wykorzystanie potencjału
turystycznego danego obszaru. Środek będzie wspierał
programy budowy, odbudowy, rozbudowy, modernizacji i
podnoszenia standardu budynków hotelowych i innych; rozwijanie instalacji i usług uzupełniających pozwalających na zwiększenie dostępnych miejsc hotelowych oraz poprawę jakości
usług; korzystanie z technologii sieciowych oraz wdrażanie
procesów certyfikacji środowiskowej.
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Sektor(-y) gospodarki: Turystyka

Nr pomocy: XS 112/03

Nazwa organu przyznającego pomoc: Regione Lombardia

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

C 156/19

Region: Północno-zachodnia Anglia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: West Lancashire „Investing in
Business” regeneration programme

Pomoc nr: XS 110/03
Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Podstawa prawna: Section 33, Local Government and
Housing Act 1989

Region: West Wales and the Valleys — obszary celu 1

Section 2, Local Government Act

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Creating Lean Enterprises

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Podstawa prawna: Industrial
Sections 7 & 11.

Development

Act

1982,

2003/04: 233 370 GBP
2004/05: 786 774 GBP

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2005/06: 2 323 548 GBP

2003: 84 000 GBP

2006/07: 3 483 548 GBP

2004: 335 000 GBP

2007/08: 1 023 548 GBP

2005: 302 000 GBP
2006: 77 000 GBP
Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 50 %
kosztów jednorazowego doradztwa.
Data realizacji: 21 października 2003 r.
Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej: 3 lata
Cel pomocy: Wiele MŚP na obszarach celu 1 nie wdraża
najlepszych praktyk do swoich procesów produkcyjnych. Koszt
uzyskania odpowiedniej wiedzy fachowej może ograniczać
dostęp do niej i stanowić przeszkodę w rozwoju. W ramach
niniejszego programu pomocy świadczone będą usługi
doradcze na temat metod oszczędnego funkcjonowania, by
pomóc MŚP podnieść wydajność i wyniki oraz osiągnąć zrównoważony rozwój.
Sektory gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki bez
uszczerbku dla specjalnych zasad dotyczących pomocy państwa
dla niektórych sektorów. Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia o
grupowym wyłączeniu MŚP.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Helen Usher
Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash
CF45 4ER

2008/09: 149 212 GBP
Razem:

8 000 000 GBP

Rzeczywiste kwoty roczne mogą się nieco różnić, jednak kwota
całkowita pozostaje bez zmian.
Maksymalna intensywność pomocy: West Lancashire znajduje się na obszarze objętym art. 87 ust. 3 lit. c) kwalifikującym się do otrzymania inwestycyjnej pomocy regionalnej
w wysokości 20 %. MŚP przysługuje dodatkowe 10 %, zatem
całkowita intensywność pomocy wynosi 30 %.
Data realizacji: 7 listopada 2003 r.
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:: Do czerwca 2007 r. zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami. Następnie program będzie zgodny
z rozporządzeniami obowiązującym w tym czasie.
Cel pomocy: Pomoc zostanie przyznana MŚP realizującym
projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów regionalnej
strategii gospodarczej „NWDA Regional Economic Strategy” z
2003 r. oraz strategii lokalnej „West Lancashire Local Strategic
Partnership's Community Strategy”. Cele te obejmują wykorzystanie potencjału rozwoju przedsiębiorstw, poprawę konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw, rozwój prawidłowo
funkcjonującego rynku pracy oraz zapewnienie integracji
gospodarczej.
Celem pomocy jest poprawa konkurencyjności, wydajności i
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez MŚP w
regionie West Lancashire poprzez rozwój nowych produktów,
nowych i rozwijających się przedsiębiorstw oraz poprawę
procesów gospodarczych. Cele zostaną osiągnięte poprzez
inwestycje kapitałowe w grunty, budynki, maszyny i sprzęt
oraz transfer technologii w związku z rozwojem już istniejących lub tworzeniem nowych przedsiębiorstw.
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Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie kwalifikujące się sektory
gospodarki bez uszczerbku dla specjalnych zasad dotyczących
pomocy państwa dla niektórych sektorów — art. 1 ust. 2
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP.

Cel pomocy: Celem pomocy jest modernizacja infrastruktury
turystycznej w regionie Kalabria, w celu utworzenia nowej
infrastruktury o wysokim standardzie, ze szczególnym
uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa architektonicznego.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem
przyznającym pomoc jest lokalne partnerstwo West Lancashire
Local Strategic Partnership, a programem zarządza w jego
imieniu West Lancashire District Council. Osoba kontaktowa
wspólna dla obu organów:

Finansowane projekty są realizowane w ramach lokalnych sieci
i systemów, w których istnieje realne zapotrzebowanie, które
nie zostało zaspokojone pod względem ilościowym i/lub jakościowym.
Projekty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny obejmować strukturalnie i funkcjonalnie niezależne programy
inwestycyjne, z których każdy może zapewnić realizację proponowanych celów produkcyjnych i gospodarczych oraz celów w
zakresie zatrudnienia.

Gary S. Jones
Regeneration Manager, West Lancashire District Council
Technology Management Centre
White Moss Business Park, Moss Lane View
Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Sektor(-y) gospodarki: Sektor turystyki, z wyłączeniem
środków pomocy w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej
finansowanych z EFOGR.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Numer pomocy: XS 127/03

Regione Calabria (sede legale)
Via Massara, n. 2
I-88100 CATANZARO

Państwo Członkowskie: Włochy
Region: Kalabria
Nazwa programu pomocy: Pomoc na tworzenie nowej
infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie w ramach
lokalnych sieci i systemów oferty turystycznej MŚP — środek
4.4. działanie b) w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2000-2006.
Podstawa prawna:

Państwo Członkowskie: Włochy
Region: Kalabria

— L.R. 7/2001 art. 31 quater
— Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345
— D.G.R. n. 398 del 14.5.2002
Roczne wydatki planowane w ramach programu: Całkowita kwota dotacji wynosi 83 000 000 EUR i jest rozdzielona
następująco:
— typ 4.4.b.1 (nowa infrastruktura
80 000 000 EUR;

Numer pomocy: XS 128/03

hotelowa i

inna):

— typ 4.4.b.2 (przekształcenie budynków o szczególnej
wartości historycznej i artystycznej w budynki stanowiące
infrastrukturę turystyczną o wysokim standardzie)
3 000 000 EUR.
Wydatki planowane w 2003 r.: 16 600 000 EUR
Wydatki planowane w 2004 r.: 22 200 000 EUR

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoc na realizację inwestycji
przez MŚP prowadzące działalność w następujących sektorach:
informatyka i telematyka, przemysł włókienniczy oraz
przemysł garbarski, skórzany i powiązany — środek 4.2
działanie c) regionalnego programu operacyjnego dla Kalabrii
na lata 2000-2006 („przyciągnięcie inicjatyw gospodarczych o
strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionalnego oraz rozwinięcie współpracy międzyregionalnej w zakresie produkcji”).
Podstawa prawna:
— Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater
— Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no 2345
— Deliberazioni di Giunta regionale 23.5.2001, n. 439 e
31.5.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 8.1.2002, n.
14 e 29.1.2002, n. 63.

Wydatki planowane w 2005 r.: 22 200 000 EUR

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Wydatki planowane w 2006 r.: 22 000 000 EUR

Całkowity budżet: 54 932 200 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Dotacje kapitałowe
stanowiące 50 % kwalifikujących się kosztów; kwota pomocy
nie może przekroczyć 75 % wartości inwestycji netto.

Wydatki planowane na 2003 r.: 10 000 000 EUR

Data realizacji: 1 października 2003 r.

Wydatki planowane na 2005 r.: 13 000 000 EUR

Czas trwania programu: 31.12.2006

Wydatki planowane na 2006 r.: 18 932 000 EUR

Wydatki planowane na 2004 r.: 13 000 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy: Wpłaty na poczet
kapitału przy zachowaniu intensywności pomocy nieprzekraczającej 50 % EDN + 15 % EDB wartości inwestycji.
Data realizacji: 1 października 2003 r.
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2006 r.
Cel pomocy: Celem pomocy jest przyciągnięcie inicjatyw
gospodarczych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionalnego, jak również zapewnienie rozwoju międzyregionalnej
współpracy w zakresie produkcji, poprzez wspieranie
projektów w sektorach objętych pomocą.
Przewiduje się dwa rodzaje pomocy: pomoc skierowaną do
średnich przedsiębiorstw, mającą na celu przyciągnięcie
inicjatyw gospodarczych o strategicznym znaczeniu dla
rozwoju regionalnego oraz pomoc skierowaną do małych
przedsiębiorstw, przeznaczoną na realizację projektów współpracy w zakresie produkcji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami lub grupami przedsiębiorstw.
Sektor(-y) gospodarki: Informatyka i telematyka; przemysł
odzieżowy, przemysł garbarski, skórzany i powiązany.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Calabria (sede legale)
Via Massara, n. 2
I-88100 Catanzaro

Numer pomocy: S 129/03
Państwo Członkowskie: łochy
Region: riuli-Wenecja Julijska
Nazwa programu pomocy: Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na badania, rozwój i transfer technologii.
Podstawa prawna: Decreto del Presidente della Regione n.
0362/Pres. Del 10.10.2003
Roczne wydatki planowane w ramach programu:
2004 r.: 800 000,00 EUR
2005 r.: 800 000,00 EUR
2006 r.: 800 000,00 EUR
Maksymalna intensywność pomocy: W granicach górnych
pułapów ustanowionych w przepisach wspólnotowych
dotyczących pomocy dla MŚP oraz w planie pomocy regionalnej:
— w przypadku zakupu patentów, znaków towarowych,
licencji na nowe technologie wykorzystywane w cyklu
produkcyjnym, m.in. w celu poprawy jakości produktów i
ich dystrybucji oraz ochrony środowiska: 15 % ekwiwalentu
dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw i 7,5 %
EDB dla średnich przedsiębiorstw; w przypadku inwestycji
zrealizowanych na obszarach objętych wyłączeniem, o
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którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE: 8 %
ekwiwalentu dotacji netto (EDN) +10 % EDB dla małych
przedsiębiorstw oraz 8 % EDN + 6 % EDB dla średnich
przedsiębiorstw;
— w przypadku opracowania analiz wykonalności i projektów
badań przedstawionych Państwu lub Unii Europejskiej w
związku z wnioskiem o pomoc na rzecz badań i rozwoju:
50 % kosztów usług zewnętrznych doradców (spoza przedsiębiorstwa), maksymalnie 5.000,00 EUR.
Data realizacji: od dnia wejścia w życie rozporządzenia:
5.11.2003
Czas trwania programu: Do 31 grudnia 2006 r., który to
termin może zostać przedłużony o sześciomiesięczny okres
przejściowy, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Cel pomocy: Pomoc dla MŚP rzemieślniczych w celu promowania innowacji technologicznych oraz badań poprzez dotacje
na inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz na zakup
usług świadczonych przez zewnętrznych konsultantów.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa rzemieślnicze, ich konsorcja a
także spółki utworzone przez ich konsorcja i spółdzielnie,
które wchodzą w zakres definicji małych i średnich przedsiębiorstw, zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od dnia 1
stycznia 2005 r. stosuje się nową definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, określoną w
zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20.5.2003
Sektor(y) gospodarki: Wszystkie sektory z wyłączeniem
przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję, przetwórstwo
lub wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w
załączniku I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
jak również sektory wrażliwe.
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Direzione
regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per
lo sviluppo dell'artigianato
Via Giulia 75/1
I-34100 TRIESTE
Telefon: 040 3774822
Faks: 040 3774810
e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it
Inne informacje: Niniejszy program pomocy realizowany jest
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 70/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r.
Władze regionalne zobowiązują się zmienić definicję MŚP
począwszy od 1 stycznia 2005 r., zgodnie z zaleceniem
Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowanym w Dz.U. L 124 z 20.5.2003.
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III
(Powiadomienia)

KOMISJA

F-Grenoble: Obsługa regularnych połączeń lotniczych
Unieważnienie
(„Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” nr S 119 z 22.6.2005 r., procedura
otwarta, 117015-2005)
(2005/C 156/10)
Conseil général de l'Isère, direction des transports, service grands projets, BP 1096, F-38022 Grenoble
Cedex. Tel. (33) 4 76 00 60 30. Faks (33) 4 76 00 30 36.
Ogłoszenie zostaje unieważnione.
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Konkurs na niezależnych ekspertów programów eContentplus i Safer Internet Plus (na lata 20052008)
(2005/C 156/11)
Opis
Niniejszym Komisja zaprasza do składania wniosków osoby chcące zapewnić fachową pomoc związaną z
programami eContentplus i Safer Internet Plus. Zadania obejmują pomoc Komisji w ocenianiu wniosków
składanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków i w przeglądzie poszczególnych
projektów eContentplus i Safer Internet Plus oraz starych projektów finansowanych w ramach programów
eContent i Safer Internet; pomoc techniczna urzędnikom Komisji w kontekście oceny programów; oraz
wykonywanie innych zadań związanych z programami, które mogą wymagać specjalnych umiejętności.
Celem programu eContentplus jest podniesienie dostępności, funkcjonalności i użyteczności treści cyfrowych w Europie poprzez ułatwienie tworzenia i rozpowszechniania na poziomie Wspólnoty informacji w
obszarach interesu publicznego, podczas gdy program Safer Internet Plus ma na celu promowanie
bezpieczniejszego korzystania, zwłaszcza przez dzieci, z Internetu i nowych technologii on-line, a także
zwalczanie treści nielegalnych oraz niepożądanych przez końcowego użytkownika.
Dodatkowe informacje na temat tych programów są dostępne na odpowiednich stronach internetowych:
W odniesieniu do programu eContentplus na stronie
europa.eu.int/econtentplus
W odniesieniu do programu Safer Internet Plus na stronie
europa.eu.int/saferinternet
Wymagania
Wszystkie wnioski muszą spełniać szczegółowe specyfikacje i warunki opisane na podanych powyżej stronach internetowych Komisji Europejskiej w języku angielskim.
Zawierają one wymagania związane z obywatelstwem, kwalifikacjami, doświadczeniem i znajomością
języków.
Terminy składania wniosków
Konkurs jest otwarty od daty publikacji do dnia 30 czerwca 2009 r. Lista ekspertów pozostanie ważna do
dnia 31 grudnia 2009 r.
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