
II

(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 139/02)

Data przyjęcia decyzji 22.12.2006

Numer środka pomocy N 575/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Proroga del regime di aiuti esistente — Aiuto di Stato N 134/01 — Italia
(Regione Friuli Venezia Giulia) — Disegno di legge n. 106/1-A — «Interventi
per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle
merci, per la ristrutturazione dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo del
trasporto combinato»

Podstawa prawna Legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del
trasporto combinato» e decreto del presidente della Regione 28 giugno 2004,
n. 0213/Pres. Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale
22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combi-
nato»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zapewnienie i modernizacja regionalnej infrastruktury i usług w celu zwięk-
szenia efektywności działalności związanych z transportem towarów oraz
udoskonalania transportu kombinowanego w tym obszarze. Program przewiduje
pomoc na tworzenie infrastruktury transportu kombinowanego, inwestowanie
w systemy informatyczne, urządzenia przeładunkowe i sprzęt dla transportu
kombinowanego oraz zakup nowego sprzętu w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa transportu morskiego w portach i zakup nowych ciągników drogowych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 9 milionów EUR

Intensywność pomocy 30 %
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Czas trwania pomocy 1.1.2007-1.1.2009

Sektory gospodarki Transport kombinowany

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Friuli Venezia Giulia

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 4.4.2007

Numer pomocy N 599/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a favor del medio ambiente que se concedan por la Administración de la
Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar la inversión en infraestructuras
e instalaciones destinadas a la protección ambiental

Podstawa prawna Proyecto de Decreto xxxx/2007, por el que se establece el marco regulador de
las ayudas en favor del medio ambiente que se concedan por la Administración
de la Junta de Andalucía

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 151,5 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2007

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia
Plaza de la Contratación 3
E-41071 Sevilla

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 24.1.2007

Numer środka pomocy N 649/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Richtlinie zur Förderung der Anschaffung emmissionsarmer schwerer Nutzfah-
rzeuge

Podstawa prawna Haushaltsgesetz, ABMG

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie doskonalszych i przyjaznych dla środowiska pojazdów ciężkich

Forma pomocy Dotacje inwestycyjne i dotacje na spłatę odsetek

Budżet Maksymalnie 100 milionów EUR rocznie

Intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy to 50 % kosztów kwalifikowanych
(dodatkowe nakłady inwestycyjne)

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Sektor transportu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Invalidenstraße 4
D-10115 Berlin

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 21.3.2007

Numer pomocy N 765/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beleidregels kosten vergoeding subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie
2006

Podstawa prawna Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:4, tweede lid. Beleidregels kosten vergoe-
ding subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 70 mln EUR

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy
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Czas trwania 1.2.2007-2.5.2007

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Senternovem Zwolle

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 8.5.2007

Numer pomocy N 806/06

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Wykorzystanie środków funduszy innowacyjności tworzonych przez centra
badawczo-rozwojowe

Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków wykorzystania środków funduszy innowacyjności

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln PLN; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 60 mln PLN

Intensywność pomocy 100 %, 80 %, 60 %

Czas trwania 1.5.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 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/
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Data przyjęcia decyzji 10.5.2007

Numer pomocy N 82/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region País Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ayudas para la organización y participación en ferias del libro,
congresos, ciclos de conferencias y actividades culturales de promoción y difu-
sión del libro en la Comunidad Autónoma Vasca

Podstawa prawna Borrador de Orden, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión
de subvenciones para la organización y participación en ferias del libro,
congresos, ciclos de conferencias y actividades culturales de promoción y difu-
sión del libro en la Comunidad Autónoma Vasca

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,45 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,45 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania do 31.12.2007

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción de la Cultura; Departamento de Cultura; Gobierno
Vasco
C/ Donosita-San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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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