
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 300/03)

Data przyjęcia decyzji 19.7.2006

Numer pomocy N 1/06

Państwo członkowskie Słowenia

Nazwa Spodbujanje založništva v Sloveniji

Podstawa prawna Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 11 200 mln SIT

Intensywność pomocy dotacje maksymalnie do 70 %, tłumaczenia maksymalnie do 100 %; dotacje
na prace maksymalnie do 2,5 mln SIT rocznie.

Czas trwania 1.1.2007 — 31.12.2012

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

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 16.8.2006

Nr pomocy N 163/B/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Nazwa Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rybołówstwa

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones para planes de asistencia técnica y de gestión, en los sectores de transfor-
mación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas, de la pesca, la
acuicultura y la alimentación.

Rodzaj środka Program pomocy

Cel pomocy Ustanowienie planów wsparcia technicznego na rzecz stowarzyszeń przemysło-
wych zrzeszających przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa i wprowadzania
do obrotu produktów rybołówstwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 100 000 EUR

Intensywność 40 %
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Czas trwania 2006 r.

Sektory gospodarki Stowarzyszenia przemysłowe zrzeszające przedsiębiorstwa w sektorze rybołów-
stwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Pso Infanta Isabel, no 1
E-28071 Madrid

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 13.9.2006

Numer pomocy N 186/06

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Société Eurocopter

Podstawa prawna Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour
des projets d'investissement

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 100 mln EUR

Intensywność pomocy 29 %

Czas trwania 1.1.2006 — 31.12.2011

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Service des programmes aéronautiques, délégation générale pour l'armement
4bis rue de la Porte d'Issy
F-75509 Paris Cedex 15

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 189/B/06

Państwo członkowskie Austria

Nazwa w języku oryginału Richtlinien zur Förderung der wirtschaftlich-technischen Forschung und Tech-
nologieentwicklung (FTE-Richtlinien)

Podstawa prawna Bundesgesetz zur Förderung der Forschung und Technologieentwicklung
(FTFG)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Badania i rozwój
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Szkolenia

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 8 do 9 % budżetu ogólnego w wysokości 200 000 000 EUR rocznie
8 do 9 % z budżetu ogólnego w wysokości 1,4 mld EUR

Maksymalna intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2007 — 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektor transportu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Innovation 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 30.8.2006

Nr pomocy N 261/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla/León

Nazwa Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subven-
ciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silví-
colas y de la alimentación en Castilla y León

Rodzaj pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środki pomocy wprowadzone przez Hiszpanię mają na celu inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone albo na produkcję i zarządzanie
(budowa, rozbudowa, wyposażenie i modernizacja instalacji) albo na poprawę
warunków w zakresie higieny oraz zdrowia ludzi i zwierząt, poprawę jakości
produktów lub zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także
w odpowiednich przypadkach zwiększenia produkcji

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 15 000 000 EUR

Intensywność 35 %

Czas trwania Grudzień 2006 r.

Sektory gospodarki Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Ganadería
Calle Rigoberto Cortejoso, no 14
E-47014 Valladolid

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 24.10.2006

Numer środka pomocy N 321/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements français d'outre-mer (DOM)

Nazwa środka pomocy Aide pour l'affrètement d'un Embraer 190 par la compagnie aérienne Air
Caraïbes

Podstawa prawna L'article 199 undecies B du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Pomoc regionalna

Cel pomocy Pomoc regionalna mająca na celu rekompensatę dodatkowych kosztów opera-
cyjnych przedsiębiorstwa lotniczego z siedzibą na terenie DOM

Forma pomocy Pomoc operacyjna za pośrednictwem leasingu subwencjonowanego

Budżet Około 9,379 mln EUR

Czas trwania pomocy 5 lat

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère des Finances
139 rue de Bercy
F-75 012 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/

Data przyjęcia decyzji 24.10.2006

Numer środka pomocy N 324/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements français d'outre-mer (DOM)

Nazwa środka pomocy Aide pour l'affrètement d'un ATR 72-500 par la compagnie aérienne Air
Caraïbes

Podstawa prawna L'article 199 undecies B du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Pomoc regionalna

Cel pomocy Pomoc regionalna mająca na celu wyrównanie dodatkowych kosztów operacyj-
nych przedsiębiorstwa lotniczego mającego siedzibę na terenie DOM

Forma pomocy Pomoc operacyjna za pośrednictwem leasingu subwencjonowanego

Budżet Około 4,919 mln EUR

Czas trwania pomocy 5 lat

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère des Finances
139 rue de Bercy
F-75 012 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 20.10.2006

Numer pomocy N 636/06

Państwo członkowskie Polska

Region Dolnośląski

Nazwa Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie
gminy Kobierzyce

Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. 2001 r. nr
142 poz 1591 z późn. zm.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z
2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.
Uchwała Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Kobierzyce

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 20 000 000 mln
PLN; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu
100 000 000 mln PLN

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
PL-55-040 Kobierzyce

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 26.9.2006

Numer pomocy NN 81/04

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Aragón

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a Saica

Podstawa prawna — Decreto 55/2000, de 14 de marzo, sobre ayudas económicas a las Empresas
Industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

— Orden de 27 de enero de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo, por la que, se convoca para el ejercicio 2004, la concesión de
ayudas a empresas industriales aragonesas.

— Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, sobre pago de subvenciones conce-
didos con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

— Orden de 29 de octubre de 2004, por la que se concede la subvención soli-
citada por la sociedad anónima industrias celulosa aragonesa de acuerdo
con el programa de fomento de la actividad industrial.

9.12.2006 C 300/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 12 800 000 EUR

Intensywność pomocy 7,91 %

Czas trwania 31 grudzień 2007 r.

Sektory gospodarki Ograniczona do papieru i masy papierniczej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Diputación General de Aragón. Departamento de Industria, Comercio y
Turismo
Paseo María Agustín 36
Edificio Pignatelli
E-50004 Zaragoza

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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