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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 240/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji: 24.5.2006

Państwo Członkowskie: Polska (Miasto Wrocław)

Numer pomocy: N 37/06

Nazwa pomocy: Volvo Polska Sp. z o.o.

Cel: Rozwój regionalny (Ograniczona do sektora motoryzacyj-
nego)

Podstawa prawna:
1. Umowa ramowa o udzielenie dotacji celowej z dnia 17 paź-

dziernika 2005 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a
Volvo Polska Sp. z o.o.

2. Uchwała nr 245/2005 w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o we Wrocławiu
pod nazwą: Europejskie Centrum Produkcji Autobusów
Miejskich, Liniowych i Autokarów, w latach 2005-2007.

3. Artykuł 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 15/2003, poz. 148)

Całkowita wielkość planowanej pomocy: 2 610 473 PLN
(647 760 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: 3,94 %

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

Państwo członkowskie: Austria

Numer pomocy: N 189a/06

Nazwa: Richtlinien zur Förderung der wirtschaftlich-techni-
schen Forschung und Technologieentwicklung (FTE-Richtlinien)

Cel pomocy:
Badania i rozwój

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenia

Podstawa prawna: Bundesgesetz zur Förderung der
Forschung und Technologieentwicklung — FTFG

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 200 000 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Bundesministerium für Verkehr, Innvation und Technologie
(BMVIT)
Renngasse 5
A-1010 Wien

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
Stubenring 1
A-1011 Wien

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Minoritenplatz 5
A-1014 Wien

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: 19.7.2006

Państwo członkowskie: Francja

Numer pomocy: N 351/06

Nazwa: Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées pour le
rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise par ses sala-
riés

Podstawa prawna: Article 220 nonies du code général des
impôts

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Forma pomocy: Ulga podatkowa

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministère des Finances
139, rue Bercy
F-75012 Paris

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: 14.8.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Numer pomocy: N 378/06

Nazwa: Program výzkumu v působnosti Ministerstva život-
ního prostředí na léta 2007 – 2013

Cel pomocy: Badania i rozwój

Podstawa prawna:
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřej-
ných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,

nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu
a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve
výzkumu a vývoji,

nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému
výzkumu a vývoje, resortní program výzkumu v působnosti
Ministerstva životního prostředí na léta 2007 – 2013

Rodzaj środka pomocy: Program pomocy

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 2 126 000 000 CZK

Intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
CZ-100 10 Praha 10

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: 19.4.2006

Państwo Członkowskie: Łotwa

Numer pomocy: N 597/05

Nazwa pomocy: Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīs-
tībai

Cel: Badania i rozwój

Podstawa prawna:
Vienotais programmdokuments Latvijai laika posmam no
2004. līdz 2006. gadam;

Shēmas papildinājums vienotajam programmdokumentam
Latvijai laika posmam no 2004. līdz 2006. gadam;

Rodzaj pomocy: Program pomocy

Forma pomocy: Dotacja bezpośrednia

Budżet: 12 270 000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy: 70 %-50 %-45 %-35 %

Czas trwania: 1.1.2004-31.4.2008

Sektory gospodarcze: Wszystkie sektory

Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy:
Latvian Investment and Development Agency
Perses Str. 2
LV-1442 Riga

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

Państwo Członkowskie: Polska (Podkarpackie Voivodship)

Numer pomocy: N 650/05

Nazwa pomocy: Podstawa prawna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Miejskiej Jasło: Cel

Rozwój regionalny:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Jasło

Art. 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia
12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.

Całkowita wielkość planowanej pomocy: PLN 28 million

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

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/
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