
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 142/01)

Data przyjęcia decyzji 8.5.2007

Numer pomocy N 684/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del
medio ambiente de las actividades mineras no energéticas

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas a
la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del medio
ambiente de las actividades mineras no energéticas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 40 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania Do dnia 31.5.2012

Sektory gospodarki Górnictwo i kopalnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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 14.5.2007

Numer pomocy N 812/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Nordrhein-Westfalen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Investitionsprogramm Abwasser NRW

Podstawa prawna „Investitionsprogramm Abwasser NRW“, Landeshaushaltordnung NRW, Landes-
wassergesetz NRW, Abwasserabgabengesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40-60 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 250 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerium für Umwelt Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
D-40190 Düsseldorf

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 16.5.2007

Numer pomocy N 3/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Emilia Romagna

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 1 del programma di ricerca Industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico. Azione A «Progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompeti-
tivo»

Podstawa prawna Delibera di Giunta Regionale n. 2823 del 30.12.2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 40 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Emilia Romagna
Via Aldo Moro 44
I-40127 Bologna

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 22.5.2007

Numer pomocy N 122/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prime à l'Aménagement du Territoire pour la Recherche, le Développement et
l'Innovation (PAT «RDI»)

Podstawa prawna Arrêté de 2007 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la
commission interministérielle des aides à la localisation des activités, les moda-
lités de constitution et de dépôt des dossiers de demande de prime, les modalités
de notification des décisions, la liste des sections de la nomenclature d'activités
ou de produits éligibles à la prime et la date limite de dépôt des demandes de
prime

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30 mln EUR

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

DIACT
1, av. Charles Floquet
F-75007 Paris

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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