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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 288/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji 11.10.2006

Numer pomocy N 171/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise

Nazwa Aiuti alla ricerca e Sviluppo

Podstawa prawna Programma pluriennale per la ripresa delle attività produttive in Molise articolo
15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 del
12 marzo 2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 9 mln EUR

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

Sektory gospodarki Działalność usługowa, Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
Maszyny przemysłowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'economia e delle Finanze

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 20.9.2006

Numer pomocy N 291/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa Incentivos para la realización de proyectos conjuntos de investigación y desa-
rrollo tecnológico (I+D) de agrupaciones de empresas (plataformas de innova-
ción)- modificación del régimen no 502/04

Podstawa prawna «Orden TRI/162/2005, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases regula-
doras de subvenciones destinadas a incentivar la realización de proyectos
conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D), y se abre la convoca-
toria para el año 2005 (código de convocatoria núm. 13502)»;

«Orden TRI/53/2006, de 24 de febrero, sobre subvenciones destinadas a incen-
tivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica y aprobación de las bases reguladoras para su conce-
sión»

«Orden TRI/868/2006, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria
pública del año 2006 para el otorgamiento de subvenciones destinadas a incen-
tivar la realización de proyectos empresariales en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 20 000 000 EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 31.12.2007

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Secretaría de Industria y Energía
Passeig de Gràcia, 129
E-08008 Barcelona

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 25.8.2006

Numer pomocy N 325/06

Państwo członkowskie Niemcy

Nazwa Bürgschaften für den Schiffbau

Podstawa prawna Richtlinien der fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein über die Gewährung von Landes-
bürgschaften für den Schiffbau.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Gwarancja

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

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: EUR 0 mln EUR.

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania Nieograniczony

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

fünf Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein

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 20.9.2006

Numer pomocy N 390/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Nazwa Modificación de las normas reguladoras del Programa CENIT

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ITC 2759/2005 de 2 de
agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en
I+D+i en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la crea-
ción de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica (Programa
CENIT)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 500 000 000 EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 2006-2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

CDTI Ministerio de Industria, Turismo y Comercio C/ CID 4 28001 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 22.9.2006

Numer pomocy N 392/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa ICREA, júnior empresa

Podstawa prawna Estatutos de la Fundación ICREA

Convocatoria pública

Convenio de colaboración entre ICREA y la entidad beneficiaria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 13 000 000 EUR

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Passeig Lluis Companys, 23, 3
E-08010 Barcelona

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 22.9.2006

Numer pomocy N 398/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Casimir-programma

Podstawa prawna Wet van 12 maart 1998, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies
door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige
OCenW-subsidies);

Regeling subsidieverlening NWO;

CASIMIR programmabrochure 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 15 000 000 EUR

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 1.1.2006 — 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Directie OWB
Postbus 16375, IPC 4100
2500 BJ Den Haag
Nederland

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 4.10.2006

Numer pomocy N 573/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli-Venezia-Giulia

Nazwa Modifica del regime di aiuti N 11/06 a favore dell'ambiente nel Friuli-Venezia
Giulia

Podstawa prawna Delibera Giunta Regionale n. 1002 del 22 aprile 2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 25 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 50 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania 31 grudzień 2007 r.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Friuli-Venezia-Giulia, Via Udine 9, I-34132 Trieste I

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 5.10.2006

Numer pomocy N 584/06

Państwo członkowskie Niemcy

Nazwa Forschungskonzept „Mobilität und bodengebundener Verkehr“

Podstawa prawna Bundeshaushalt, Kapitel 0902, Titel 68330

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 50 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1 styczeń 2007 r. — 31 grudzień 2007 r.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37,
D-10115 Berlin

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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