
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 77/02)

Data przyjęcia decyzji 7.2.2007

Numer pomocy N 217/06

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien à la régénération d'huiles usagées noires

Podstawa prawna Délibération du Conseil d'administration de l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) no 06-1-3 du 2 février 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1,25 miliona EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 7.2.2007-7.2.2017

Sektory gospodarki Regeneracja olejów odpadowych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

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 pomocy N 409/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Brandenburg

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) HighSi GmbH (MSF 2002)

Podstawa prawna Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Staatliche Beihilfe N 642/
2002), das „Investitionszulagengesetz 2005“ (Staatliche Beihilfe N 142a/2004)
und dessen Nachfolgeregelung „Investitionszulagengesetz 2007“ (Staatliche
Beihilfe N 357a/2006)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny
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Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 76,63 miliona
EUR

Intensywność pomocy 14,73 %

Czas trwania 1.1.2006-31.12.2008

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104-106
D-14480 Postdam
Betriebsstättenfinanzamt Frankfurt (Oder)

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 19.2.2007

Numer pomocy N 460/06

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Privat deltagelse i strategisk forskning — grundforskning og anvendt forskning

Podstawa prawna Lov om forskningsrådgivning m.v.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 250 milionów DKK;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 500 milionów
DKK

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
DK-1260 København K

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 21.2.2007

Numer pomocy N 536/06

Państwo członkowskie Cypr

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ανάπτυξη της Κυπριάκης Χειροτεχνίας

Podstawa prawna Αποφ. Υπουργικού Συμβουλίου, 7.5.2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,6 miliona CYP

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

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 19.2.2007

Numer pomocy N 699/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Energías renovables en Cataluña

Podstawa prawna Orden TRI/301/2006 (DOGC 4461, 23.6.2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30,6 miliona EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 24.6.2006-31.12.2009

Sektory gospodarki —
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Generalitat de Catalunya

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 19.2.2007

Numer pomocy N 761/06

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ändring av stödordningen för effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Podstawa prawna Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 70 milionów SEK;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 350 milionów
SEK

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Statens energimyndighet
Box 310
S-631 04 Eskilstuna

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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