
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 74/02)

Data przyjęcia decyzji 15.9.2006

Numer środka pomocy N 480/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Financiering van onderzoek ten bate van de groothandel (wijziging van een
bestaande regeling)

Podstawa prawna Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelsector 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy indywidualne dotacje

Budżet Około 44 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy nieograniczony

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschap Vis
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
Nederland

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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 18.12.2006

Numer środka pomocy N 484/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Tytuł Financování odstranění škod způsobených povodní na jaře 2006 na hrázích
a rybnících

Podstawa prawna — Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

— Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 –

16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na
úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech
rybníků a způsobu kontroly jejich použití
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody spowodowane przez powódź wiosną 2006 r.

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet 30 000 000 CZK rocznie (ogółem 60 000 000 CZK)

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 % kosztów budowy

Czas trwania (okres) pomocy 1.10.2006-31.12.2007

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 20.12.2006

Numer środka pomocy N 714/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
przedmiotu otrzymującego pomoc)

Promotieactiviteiten voor de visserij- en aquacultuursector (wijziging van een
bestaande regeling)

Podstawa prawna Verordening financiering vispromotie 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Indywidualne dotacje

Budżet Około 1 050 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania (okres) pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschap Vis
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
Nederland

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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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