
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 88/04)

Data przyjęcia decyzji 16.6.2004

Numer pomocy N 165/03

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayuda de investigación y desarrollo para la participacion de ITP en el proyecto
TRENT 900

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 32,31 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania Do 31.12.2006

Sektory gospodarki Budownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno central

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 16.11.2004

Numer środka pomocy N 344/04

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaams gewest — Région Flamande

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

Uitbreiding van de steunregeling „Publiek Private Samenwerking voor laad- en
losinstallaties”
Prolongation du régime d'aide relatif à un partenariat public-privé pour la con-
struction d'installations de chargement et de déchargement

Podstawa prawna Het Vlaams decreet van 18 december 1992, artikel 44-49, dat het Vlaams
gewest de bevoegdheid geeft om subsidies te verlenen voor de bouw van laad-
en losinstallaties langs de waterwegen buiten de havengebieden.
Décret flamand du 18 décembre 1992, articles 44 à 49, autorisant la Région
flamande à accorder des aides financières pour la construction d'installations de
chargement et de déchargement le long des voies navigables en dehors des zones
portuaires
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Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Promowanie wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów
poprzez finansowe wspieranie konstrukcji urządzeń do ładowania i rozładowy-
wania wzdłuż flandryjskich dróg wodnych

Forma pomocy Dotacje kapitałowe

Budżet 10 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 % całkowitych kosztów projektu. Należy zauważyć, że jedynie
koszty infrastruktury kwalifikują się do finansowania

Czas trwania pomocy 6 lat

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

Inne informacje Otrzymują:: Dotacje są dostępne dla wszelkich zainteresowanych przedsię-
biorstw, prywatnych lub publicznych niezależnie od przynależności
narodowej lub rodzaju prowadzonej działalności. Szacuje się, że
około 25 projektów będzie kwalifikowało się corocznie do finan-
sowania ze środków publicznych

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 654/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Region południowo-zachodni

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

The Decommissioning of fishing vessels scheme 2007

Podstawa prawna The Decommissioning of fishing vessels scheme 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Indywidualne dotacje

Budżet 5 000 000 GBP (ok. 7 371 562 EUR)

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2009

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department for Environment, Food and Rural Affairs
3-8 Whitehall Place
London
United Kingdom

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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