
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 21/03)

Data przyjęcia decyzji 20.12.2006

Numer pomocy N 554/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Niedersachsen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Detlef Hegemann Rolandwerft

Podstawa prawna 34. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,47 mln EUR

Intensywność pomocy 12 %

Czas trwania 1.4.2006-31.12.2006

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nbank
Günther-Wagner-Allee 12-14
D-30177 Hannover

Inne informacje —

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 15.12.2006

Numer pomocy N 675/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Madách-Posonium s.r.o. – individuálna pomoc periodiku

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 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 2165/2006-110/

6075, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MK SR č. MK-12947/05-110/30493
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
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Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 3,45 mln SKK

Intensywność pomocy 27 %

Czas trwania 1.1.2006-31.12.2006

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne informacje —

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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