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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 293/04)

Data przyjęcia decyzji 16.5.2006

Numer pomocy N 45/06

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique

Podstawa prawna Article 220 N et article 223 O du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 30 mln EUR

Intensywność pomocy 20 %

Czas trwania 1.1.2007 — 31.12.2009

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de la Culture

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 7.6.2006

Numer pomocy N 103/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Hessen

Nazwa FilmFinanzierungsFonds Hessen-Invest-Film

Podstawa prawna Richtlinie FilmFinanzierungsFonds-Hessen-Invest-Film; Gesetz zur Förderung
der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches
Haushaltsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 5 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 20 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %
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Czas trwania 31.12.2009

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu, Działalność związana z kulturą, rekreacją i
sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst;
Rheinstraße 23-25
D-65185 Wiesbaden

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 12.10.2006

Numer pomocy N 111/06

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Aides à la télévision numérique dans les régions sans simulcast

Podstawa prawna Loi No 2005-1720 de finances rectificative 2005 du 30 décembre 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 30 mln EUR

Czas trwania 1.1.2006 — 31.12.2010

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fonds d'accompagnement du numérique

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 20.3.2006

Numer pomocy N 113/06

Państwo członkowskie Słowenia

Nazwa Podpora medijskim programom

Podstawa prawna Zakon o medijih: Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinan-
ciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na
področju medijev

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 871 mln SIT; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 5 224 mln SIT

Intensywność pomocy 80 %
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Czas trwania 31.12.2010

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
SLO-1000 Ljubljana

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 12.10.2006

Numer środka pomocy N 473/06

Państwo członkowskie Irlandia

Nazwa środka pomocy Biofuel Mineral Oil Tax Relief Scheme II

Podstawa prawna Finance Act 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska naturalnego

Forma pomocy Ulga w zakresie podatku akcyzowego

Budżet Całkowity budżet: 213 mln EUR

Czas trwania pomocy 2006—2010

Sektory gospodarki Producenci biopaliw

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2
Ireland

Inne informacje Zobowiązanie do dostarczenia Komisji rocznego raportu

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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