
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 305/04)

Data przyjęcia decyzji 20.9.2006

Numer pomocy N 268/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa Subvención para la producción de largometrajes cinematográficos que sean la
ópera prima o el segundo largometraje de un nuevo realizador

Podstawa prawna Resolución CLT/247/2006, de 2 de febrero, por la que se convoca concurso
público para la concesión de subvenciones para la producción de largometrajes
cinematográficos que sean la ópera prima o el segundo largometraje de un
nuevo realizador (DOGC 4571, de 13.2.2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,5 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 3,5 mln EUR

Intensywność pomocy 18 %

Czas trwania 31 grudzień 2010 r.

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Institut Català de les Industries Culturals (ICIC)
C/Rambla Sta. Mònica, 8
E-08001 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 20.9.2006

Numer pomocy N 269/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa Subvenciones a empresas de producción independientes para la realización de
documentales, destinados a ser emitidos por televisión.

Podstawa prawna Resolución CLT/246/2006, de 2 de febrero, por la que se abre convocatoria
para la concesión de subvenciones a empresas de producción independientes
para la realización de documentales, destinados a ser emitidos por televisión.
(DOGC de 13.2.2006).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,3 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2 mln EUR
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Intensywność pomocy 17 %

Czas trwania 31 grudzień 2010 r.

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Institut Català de les Industries Culturals (ICIC)
C/Rambla Sta. Mònica, 8
E-08001 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 4.7.2006

Numer pomocy N 281/06

Państwo członkowskie Słowacja

Nazwa ALEF Film & Media group s.r.o.

Podstawa prawna a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –
§ 4 ods. 1, písm. d)

c) Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 2,5 mln SKK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 44,11 mln SKK

Intensywność pomocy 6 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Námestie SNP č. 33,
SK-813 31 Bratislava 1

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 282/06

Państwo członkowskie Słowacja

Nazwa TaO Productions s.r.o.
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Podstawa prawna a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –
§ 4 ods. 1, písm. d)

c) Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 5 mln SKK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 64 mln SKK

Intensywność pomocy 8 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Námestie SNP č. 33,
SK-813 31 Bratislava 1

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 27.11.2002

Numer pomocy N 526/02

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia autonoma di Trento

Nazwa Misure agevolative in favore degli impianti a fune per l'anno 2002

Podstawa prawna Deliberazione della giunta provinciale n. 1354 del 14 giugno 2002, concer-
nente provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 5 000 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 5 000 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1 styczeń 2002 r. — 31 grudzień 2002 r.

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15,
I-38100 Trento

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 21.1.2004

Numer pomocy N 567/03

Państwo członkowskie Belgia

Nazwa Belgacom

Podstawa prawna Loi concernant la reprise par l'État belge des obligations de pension légales de
la société anonyme de droit public Belgacom vis à vis de son personnel statu-
taire/Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wette-
lijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht
Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

l'État belge

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 pomocy N 615/06

Państwo członkowskie Słowacja

Nazwa Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti D.N.A.

Podstawa prawna a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –
§ 4 ods. 1, písm. d)

c) Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 7 mln SKK

Intensywność pomocy 41 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry SR,
Nám. SNP č. 33,
SK-813 31 Bratislava

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 pomocy N 618/06

Państwo członkowskie Słowacja

Nazwa Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti FÁMA
s. r. o.

Podstawa prawna a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –
§ 4 ods. 1, písm. d)

c) Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 zo 16. novembra 2005 o poskyto-
vaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 5 mln SKK

Intensywność pomocy 14 %

Czas trwania 31 grudzień 2006 r.

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
SK-813 31 Bratislava

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 22.3.2006

Numer pomocy NN 84/04 et N 95/04

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Podstawa prawna Décret no 99-130 du 24 février 1999; décret no 98-35 du 14 janvier 1998,
décret no 95-110 du 2 février 1995; loi no 85-695 du 11 juillet 1985

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środki wsparcia dla sektora kinematografii i audiowizualnego

Forma pomocy zróżnicowane

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 550 mln EUR

Intensywność pomocy zróżnicowane

Czas trwania 31 grudzień 2011 r.

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

zróżnicowane

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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