
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 296/08)

Data przyjęcia decyzji 7.6.2006

Numer pomocy N 118/06

Państwo członkowskie Łotwa

Nazwa Platjoslas komunikācijas tīklu attīstība lauku apvidos

Podstawa prawna Latvijas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1. mērķa programma
2004.–2006. gadam

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5 729 540 LVL

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania 31 grudzień 2008 r.

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Satiksmes Ministrija, Gogola iela 3, Riga, LV-1743

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 4.7.2006

Numer pomocy N 201/06

Państwo członkowskie Grecja

Nazwa Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούµενες περιοχές

Podstawa prawna νόµος 2860/2000 («∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης» για την εφαρµογή καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που χρηµα-
τοδοτούνται από το ΚΠΣ 2000-2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu
160 000 000 EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 31 grudzień 2008 r.

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

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 13.09.2006

Numer pomocy N 264/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa Banda larga nelle aree rurali della Toscana

Podstawa prawna D. Lgs. n. 259 del 1o agosto 2003, D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, L.R.
1/2004, decisione della G.R. del 9 gennaio 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 20 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania 31 grudzień 2010 r.

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana

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 9.11.2005

Numer pomocy N 436/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Nazwa Ayuda a Mauritania (Construcción naval)

Podstawa prawna Disposición adicional vigésima segunda: Fondo de Ayuda al Desarrollo, de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social (BOE 31.12.2003, núm. 313, pags. 46970/46972)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na rzecz rozwoju

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 50,1 % […] (*)
mln EUR

Czas trwania 20 lat

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(*) Informacje poufne

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 14.9.2006

Numer pomocy N 443/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Regiony objęte pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) oraz 87 ust. 3 lit. c)
Traktatu WE

Nazwa Régimen de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo,
que promuevan el desarrollo alternativo de zonas minera en 2006

Podstawa prawna Proyecto de orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo
alternativo de las zonas mineras, para el año 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Korzyści podatkowe

Budżet 130 000 000 EUR

Intensywność pomocy 10 % — 50 %

Czas trwania 31.12.2006

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana 160, 7o

E-28071 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 24.10.2006

Numer środka pomocy N 586/06

Państwo członkowskie Polska

Nazwa środka pomocy Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dziennik
Ustaw z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zmianami)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Pożyczka

Budżet 5 000 000 PLN = 1 254 842,11 EUR

Czas trwania pomocy Pomoc jednorazowa

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
Ul. Domaniewska 41
PL-02-672 Warszawa

Inne informacje W terminie sześciu miesięcy od udzielenia zgody na pomoc zostanie przesłany
plan restrukturyzacji/likwidacji lub dowód, że pożyczka została zwrócona

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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