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INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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)

(2007/C 7/01)

Data przyjęcia decyzji 24.8.2005

Numer pomocy N 287/05

Państwo członkowskie Niemcy

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programm „Beihilfe für die Nutzung erneuerbarer Energien“

Podstawa prawna Richtlinie des BMU zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien vom 26. November 2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 193 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 382 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 24.8.2005 — 31.12.2006

Sektory gospodarki Energia

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 17.11.2006

Numer pomocy N 472/06

Państwo członkowskie Słowenia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) PROGRAM ZA SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA TER INFORMA-
CIJSKE DRUŽBE ZA OBDOBJE

Podstawa prawna Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 86 100 mln SIT

Intensywność pomocy 100 % — 75 % — 50 %

Czas trwania 1.1.2007 — 31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

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 17.11.2006

Numer pomocy N 653/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Wallonie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subventions aux recherches industrielles et aux développements préconcurren-
tiels réalisés par des entreprises qui participent à un programme de recherche
d'un pôle de compétitivité

Podstawa prawna Proposition de décret complétant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et
aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 50 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania 31.12.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations
extérieures du Gouvernement wallon
rue Belliard 9-13
B-1040 Bruxelles

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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