
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 218/01)

Data przyjęcia decyzji 10.7.2007

Numer pomocy N 890/06

Państwo członkowskie Francja

Region Haute Garonne

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide du Sicoval pour un réseau très haut débit

Podstawa prawna 1425-1 du Code Général des Collectivités territoriales

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2,066 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2,066 mln EUR

Intensywność pomocy 27 %

Czas trwania 2007-2008

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sicoval
Rue du Chêne Vert
BP 38200
F-31682 Labège cedex

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 10.7.2007

Numer pomocy N 203/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de Creación y Consolidación de Pequeñas Empresas

Podstawa prawna Bases reguladoras y Convocatoria que se aprobarán una vez se autorice el
presente régimen de ayudas por la Comisión, así como la normativa básica
prevista en la Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Real Decreto no 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones y resto de disposiciones de desarrollo, la Ley
no 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y las disposiciones de desarrollo, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 21 mln EUR

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania 2007-2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Avenida de La Fama, 3
E-30003 Murcia

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 11.7.2007

Numer pomocy N 275/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfeprogramms für KMU
in Bremen

Podstawa prawna Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen; Richtlinie der Freien Hanse-
stadt Bremen über die Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbei-
hilfen an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (RUB
Bremen)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Restrukturyzacja
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Gwarancja, pożyczka, dotacja na spłatę odsetek, udział w kapitale własnym,
udział cichego wspólnika, dotacja inwestycyjna, usługi doradcze, umorzenie
zadłużenia, pożyczka zastępująca kapitał własny

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 15 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 90 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 31.12.2012

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Freie Hansestadt Bremen

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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