
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 236/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji: 8.2.2006

Numer pomocy: N 158/2005

Państwo Członkowskie: Słowacja (Košice)

Nazwa pomocy: GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Cel: Rozwój regionalny — Zatrudnienie (Ograniczona do prze-
mysłu wytwórczego)

Podstawa prawna: 1. Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej
pomoci, v znení neskoršich predpisov 2. § 8 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 3.
Výnos č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca
2005 o poskytování dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky 4. Uznesenie Vlády Slovenskej
republiky č. 119 zo dňa 9. februára 2005 5. Zákon
č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, v znení neskoršich pred-
pisov 6. Zákon č. 565/2001 Z.z o investičných stimuloch v
znení neskorších predpisov, najmä § 2 ods. 1 písm. a) zákona
č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v znení neskorších
predpisov; stanovuje, že investičnými stimulmi je štátna pomoc
na počiatočné investície poskytovaná na obstaranie hmotného
investičného majetku a nehmotného investičného majetku
potrebného na začatie výroby vo forme daňovém úľavy 7.
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších
predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003, najmä § 52
ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení
neskorších predpisov, za podmienok uvedených v § 35b
zákona č. 366/1999 Z.z. o daniách z príjmov, v znení účinnom
k 31. decembru 2003

Budżet: 53,5 mln EUR (2 039 687 500 SKK)

Maksymalna intensywność pomocy: 18,14 %

Inne informacje: Pomoc indywidualna — Dotacja bezpo-
średnia — Korzyści podatkowe

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 7.4.2006

Numer pomocy: N 218/2005

Państwo Członkowskie: Niemcy (Brandenburg)

Nazwa pomocy: Konsolidierung- und Standortsicherungspro-
gramm

Podstawa prawna: Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirt-
schaft des Landes Brandenburg über die Gewährung von
Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für
kleine und mittlere Unternehmen

Cel: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekono-
micznej

Budżet:
Roczne planowane wydatki: 5 million EUR

Całkowita wielkość planowanej pomocy: 10 Million EUR

Czas trwania: 31.12.2006

Inne informacje: Program pomocy — Pożyczka uprzywilejo-
wana

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 11.8.2006

Numer pomocy: N 289/2006

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Madrid

Nazwa: Ayuda a la innovación y al desarrollo tecnológico en el
sector de las tecnologías de la información de la Comunidad de
Madrid

Podstawa prawna:
Orden 60/2006, de 11 de enero, de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el fomento de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico en el sector de las Tecnologías
de la Información de la Comunidad de Madrid;

Proyecto de Orden de próximas convocatorias anuales para el
periodo 2007-2011

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Cel pomocy: Badania i rozwój

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 50 000 000 EUR

Intensywność pomocy: 75 %

Czas trwania: 1.1.2007-31.10.2011

Sektory gospodarki:
Ograniczona do urządzeń elektrycznych i optycznych

Ograniczona do poczty i telekomunikacji

Ograniczona do informatyki i działalności z nią związanych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Comunidad Autónoma de Madrid

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji: 11.8.2006

Numer pomocy: N 439/2006

Państwo członkowskie: Dania

Nazwa: Støtte til forskning i arbejdsforholdene

Podstawa prawna: Oprindelige retsgrundlag var Finansloven,
tekstanmærkning nr 124 § 17 og Bekendtgørelse nr 610 af 25.
juni 2003

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Cel pomocy: Badania i rozwój

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 359 600 000 DKK

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 31.12.2009

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Arbejdsmiljøforskningsfonden, Landskronagade 33, Postboks
1228, DK-0900 København

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 4.5.2006

Numer pomocy: N 551a/2004

Państwo Członkowskie: Włochy (Campania)

Nazwa pomocy: Aiuti per la protezione ambientale — Misura
1.12 del POR Obiettivo 1 Campania 2000-2006 — Migliora-
mento dell'efficienza energetica e realizzazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Podstawa prawna: Disciplinare per la concessione di aiuti alle
imprese a finalità ambientale nell'ambito della misura 1.12 del
POR Campania 2000/2006

Cel: Ochrona środowiska — Rozwój regionalny (Wszystkie
sektory)

Maksymalna intensywność pomocy: 75 %

Czas trwania: 31.12.2006

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 29.6.2006

Nr środka pomocy: N 616/2005

Państwo członkowskie: Łotwa

Nazwa: Regionalna pomoc inwestycyjna dla A/S Latvijas
Finieris

Podstawa prawna:
Likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 17.1 pants
(9.2.1995)

MK noteikumi Nr. 410 (25.9.2001)

MK rīkojums Nr. 727 (16.11.2005)

Līgums Nr. 6210-02/1265 (16.2.2006)

Cel(-e): Pomoc regionalna

Budżet: 11 730 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: 40 %

Czas trwania: 10 lat

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 11.8.2006

Numer pomocy: N 617/2005

Państwo członkowskie: Włochy

Nazwa: Centri di competenza tecnologica

Podstawa prawna: Programma operativo nazionale 2000-
2006

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Cel pomocy: Rozwój regionalny

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 60 000 000 EUR

Intensywność pomocy: 50 %

Czas trwania: 31.12.2006

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca — dire-
zione generale per lo sviluppo e il coordinamento delle attività
di ricerca — Ufficio VII-UPOC Piazza Kennedy 20, I-00144
Roma

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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