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(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 200/01)

Data przyjęcia decyzji 8.6.2007

Numer pomocy N 350b/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Válcovny Plechu Frýdek-Místek

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy N/A

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Hutnictwo stali

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

Inne informacje Decyzja dotyczy zatwierdzenia zmiany indywidualnych biznes planów zgodnie
z Protokołem 2 traktatu akcesyjnego

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 22.2.2007

Numer pomocy N 535/06

Państwo członkowskie Polska

Region Małopolska

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Shell Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów nr 31/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: »Shell SCC
Kraków«, w latach 2006-2010”; Umowa ramowa o udzielenie dotacji celowej z
dnia 13 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Shell Polska Sp.
z o.o.; Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 1998 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 3 256 000 mln PLN

Intensywność pomocy 3,42 %

Czas trwania do 31.12.2010

Sektory gospodarki Działalność usługowa, Informatyka i działalność pokrewna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac 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/

Data przyjęcia decyzji 10.7.2007

Numer pomocy N 887/06

Państwo członkowskie Francja

Region Rhône-Alpes

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projet Bernin 2010

Podstawa prawna Régimes filière électronique (1986) et grands projets innovants (1989); régime
cadre des interventions des collectivités locales en faveur de la R&D —

N 446/03

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 14,3 mln EUR

Intensywność pomocy 26 %

Czas trwania 1.7.2006-30.6.2009

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; Conseil général de l'Isère;
Commune de Bernin; Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan

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 29.6.2007

Numer pomocy N 40/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora poskytnutá Eurovizi – audiovizuální tvorba

Podstawa prawna Č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury, Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 21,5 mln CZK

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
CZ-118 01 Praha

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 16.7.2007

Numer pomocy N 121/07

Państwo członkowskie Belgia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Mesures fiscales en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles (régime
tax-shelter)

Podstawa prawna Article 194 ter du Code des impôts sur les revenus 1992

Artikel 194 ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału, Transakcje na warunkach pozarynkowych,
Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 50 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.7.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 28.6.2007

Numer pomocy N 168/07

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fernsehfilmförderungsfonds (Fernsehfonds Austria) — Änderung und Verlänge-
rung von Beihilfenregelung N 77/05

Podstawa prawna 1. §§ 9f bis 9h KommAustria-Gesetz (KOG) 2. Richtlinien über die Gewährung
von Mitteln aus dem Fernsehfilmförderungsfonds (Fernsehfonds Austria)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7,5 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 45 mln EUR

Intensywność pomocy 20 %

Czas trwania 1.7.2007-30.6.2013

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH
Mariahilfer Straße 77-79
A-1060 Wien

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 10.7.2007

Numer pomocy N 291/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland — Uitvoeringsregeling Lange
Speelfilm

Podstawa prawna Specific Cultural Policy Act (Wet op het specifiek cultuurbeleid): Art. 9 Funds;
Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland; Uitvoeringsregeling Lange Speel-
film

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 27 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 162 mln EUR

Intensywność pomocy 85 %

Czas trwania 1.7.2007-1.7.2013

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nederlands Fonds voor de Film (Dutch Film Fund)
Jan Luykenstraat 2
1071 CM Amsterdam
Nederland

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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