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(Informacje)

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 23/01)

Data przyjęcia decyzji 22.9.2006

Numer pomocy N 30/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Pardubický

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora pro BOHEMIA–SEN s.r.o.

Podstawa prawna Usnesení Zastupitelstva města Pardubice ze dne 21. 6. 2005

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Transakcje na warunkach pozarynkowych

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 52,5 mln CZK

Intensywność pomocy 7,9 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Nieruchomości

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, CZ-530 21 Pardubice

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 17.10.2006

Numer pomocy N 176/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programma pluriennale — Aiuti per gli investimenti alle imprese industriali:
industrializzazione — fondo di garanzia (PPMolise 1,2,1) — Aiuti a finalità
regionale

Podstawa prawna Decreto del Commissario Delegato n. 29 dell'8 febbraio 2006. Decreto del
Commissario Delegato n. 60 del 12 maggio 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 42 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 42 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania Do dnia 31.12.2006

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Molise

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 6.12.2006

Numer pomocy N 357/A/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Investitionszulagengesetz 2007 — Anwendung für Vorhaben begonnen vor
2007

Podstawa prawna Investitionszulagengesetz 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 580 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1 740 mln EUR

Intensywność pomocy 12,5 %; 15 %; 25 %; 27,5 %

Czas trwania 21.7.2006-31.12.2006

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Wohnsitzfinanzamt des Anspruchsberechtigten

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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Data przyjęcia decyzji 26.7.2006

Numer pomocy N 415/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayuda estatal a la producción de cortometrajes — Madrid

Podstawa prawna Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid;
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal);
Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladores para la conce-
sión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinemato-
gráfico.
Proyecto de convocatoria de producción cinematográfica para el año 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,38 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,38 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 29.11.2006-29.11.2007

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Cultura y Deportes, calle Caballero de Gracia 32, E-28013 Madrid

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 11.12.2006

Numer pomocy N 463/A/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Újjáépítési hitelprogram

Podstawa prawna …/2006 Kormányrendelet a Magyarország folyóin 2006. tavaszán kialakult
rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban
bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych lub zdarzeń
nadzwyczajnych

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 40 000 mln HUF;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 40 000 mln HUF

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do dnia 31.12.2007
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Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją, Działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Magyar Fejlesztési Bank Zrt., H-1051 Budapest, Nádor u. 31.

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 6.12.2006

Numer pomocy N 546/06

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fonds d'aide à des particuliers sous conditions de ressources dans la perspective
de la fin de la radiodiffusion analogique

Podstawa prawna Article 103 du projet de loi relative à la modernisation de la diffusion audiovi-
suelle et à la télévision du futur

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc socjalna dla indywidualnych konsumentów

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 140 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do dnia 31.12.2011

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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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