
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 114/06)

Data przyjęcia decyzji 4.4.2007

Numer pomocy N 728/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ahorro y eficiencia energética en Cataluña

Podstawa prawna Orden TRI/323/2006 (DOGC 4666, 30.6.2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 80 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania do 31.12.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

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 17.4.2007

Numer pomocy N 26/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Wsparcie funduszy kapitałowych inwestujących w mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa

Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, projekt
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udziela-
nego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 103 mln PLN; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 720 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania 15.4.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Krajowy Fundusz Kapitałowy
ul. Racławicka 131
PL-02-117 Warszawa

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 22.3.2007

Numer pomocy N 27/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung der Beihilferegelung „Zuwendungen zur Konsolidierung und
Standortsicherung für KMU“ in Brandenburg

Podstawa prawna Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das
Haushaltsjahr 2007 sowie der Haushaltsjahre 2008 und 2009. Landeshaus-
haltsordnung vom 21.4.1999 mit Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung vom 17.5.2000

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 9.10.2009

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg

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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