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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 248/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji 25.8.2006

Numer pomocy N 235/06

Państwo członkowskie Finlandia

Region Åland Islands

Nazwa Investeringsstöd till Mariehamns Bioenergi Ab

Podstawa prawna Budget för landskapet Åland 2006 / Ahvenanmaan maakuntahallituksen talous-
arvio 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska (Energia)

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy —;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2,63 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ålands landskapsstyrelse
PB 1060
FIN-22111 Mariehamn

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 8.2.2006

Numer pomocy N 254/05

Państwo członkowskie Portugalia

Nazwa Auxilío à formação à Blaupunkt Auto-Rádio — Portugal Lda

Podstawa prawna Portaria n.o 1285/2003, DR I-Série B, n.o 266, of 17 November 2003

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Szkolenia

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu:
2 910 072,50 EUR

Czas trwania 2 lat

Sektory gospodarki Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

API — Agência Portuguesa para o Investimento
E.P.E. Ed. Península
7.a Praça do Bom Sucesso 127/131
7.a Sala 702
P-4150-146 Porto

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 22.8.2006

Numer pomocy N 295/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa Extensión de la ayuda N 121/2005 — Ayudas a la innovación tecnológica en
el sector de la Biotecnología de la Comunidad de Madrid

Podstawa prawna Orden 84/2006 de 12 de enero de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se aprueban las bases reguladores y se convocan ayudas
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el fomento de
la innovación en el sector de la Biotecnología de la Comunidad de Madrid

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy —;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 48 mln EUR

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 1 styczeń 2005 r. — 31 październik 2011 r.

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Innovación Tecnológica
Comunidad de Madrid Calle Cardenal Marcelo Spínola
E-14 28016 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/

Data przyjęcia decyzji 15.9.2006

Nr środka pomocy N 519/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Nazwa Podatek klimatyczny: zakwalifikowanie dwóch kolejnych sektorów — sektora
produkcji urządzeń chłodniczych oraz szkła i wyrobów szklanych, do objęcia
porozumieniami w sprawie zmian klimatycznych

Podstawa prawna Finance Act 2000

Cel Dwa kolejne sektory/stowarzyszenia zawarły z rządem Zjednoczonego Króle-
stwa porozumienie w sprawie zmian klimatycznych. Osiągnięcie celów w
zakresie poprawy efektywności energetycznej przewidzianych w porozumie-
niach upoważnia dane sektory/przedsiębiorstwa do ulgi w zakresie podatku
klimatycznego

Budżet Nie przewidziano żadnych zmian w łącznym budżecie przewidzianym dla
wszystkich porozumień w sprawie zmian klimatycznych

Czas trwania Do dnia 31 marca 2011 r.

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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