
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 227/02)

Data przyjęcia decyzji 10.5.2007

Numer środka pomocy N 682/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

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

Maatregel van de Vlaamse regering ter ondersteuning van het intermodaal
vervoer over de binnenwateren

Podstawa prawna Jaarlijkse decreten van de Vlaamse Gemeenschap en een toepassingsbesluit

Rodzaj środka pomocy Dotacja na każdy kontener, który zostanie przeładowany na śródlądowym
terminalu kontenerowym ze statku żeglugi śródlądowej lub na niego

Cel pomocy Przeniesienie transportu kontenerów z dróg lądowych na wodne drogi śródlą-
dowe

Forma pomocy Dotacje

Budżet 11,25 milionów EUR na trzy lata

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania pomocy 2007, 2008 oraz 2009 r.

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Waterwegen en Zeekanaal NV/De Scheepvaart NV namens het Vlaams Gewest
Oostdijk 110
B-2830 Willebroek

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 10.5.2007

Numer środka pomocy N 770/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních vozů společností
České dráhy

Podstawa prawna Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného
na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
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Rodzaj środka pomocy Gwarancja państwa na zabezpieczenie spłaty kredytu

Cel pomocy Ułatwienie zakupu nowego taboru kolejowego

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Gwarancje państwa zostaną udzielone na zabezpieczenie spłaty kredytu do
wysokości 30 milionów EUR wraz z odsetkami i opłatami na rzecz EUROFIMA

Intensywność pomocy Gwarancje obejmują 95 % wartości kredytu; pozostałe 5 % jest zabezpieczone
ze środków własnych Kolei Czeskich

Czas trwania pomocy Termin ważności udzielanych gwarancji państwa upływa z dniem 31 grudnia
2019 r.

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy
L. Svobody 12
CZ-110 15 Praha 1

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 30.5.2007

Numer środka pomocy N 780/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Onderzoek en ontwikkeling composiet scheepsconstructie en multi-purpose
laadruim; het „CompoCaNord”-project

Podstawa prawna Conceptbeschikking subsidieverlening DGTL Ministerie van Verkeer en Water-
staat Beschikkingsnummer: DGTL/05.008739

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Celem projektu jest rozwój nowatorskich, wielofunkcyjnych, lekkich, złożonych
statków żeglugi śródlądowej. Ten rewolucyjny nowy rodzaj statków żeglugi śród-
lądowej nosi nazwę „CompoCaNord”

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 610 000 EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania (okres) pomocy 2 lata
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Sektory gospodarki Żegluga śródlądowa

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 10.7.2007

Numer środka pomocy N 791/06

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

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

Business Case Norrköping

Podstawa prawna Privaträttsliga avtal

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rozpoczęcie działalności dla nowych połączeń lotniczych z regional-
nego lotniska

Forma pomocy Środek niestanowiący pomocy

Budżet 3 mln SEK

Intensywność pomocy Środek niestanowiący pomocy

Czas trwania pomocy 36 miesięcy

Sektory gospodarki Lotnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nya Norrköping

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 5.7.2007

Numer pomocy N 10/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc horyzontalna na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania
paliw (PL 12/2004)
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Podstawa prawna Art. 405 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji
ze źródeł spalania paliw

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Umorzenie długu, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 100 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PL-02-673 War-
szawa, ul. Konstruktorska 3a oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej

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 5.7.2007

Numer pomocy N 11/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc horyzontalna na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlep-
szych dostępnych technik (PL 8/2004)

Podstawa prawna Art. 405 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu
do wymogów najlepszych dostępnych technik

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Umorzenie długu, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 120 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %
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Czas trwania 1.1.2007-31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PL-02-673 War-
szawa, ul. Konstruktorska 3a oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej

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 17.7.2007

Numer pomocy N 112/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) THESEUS (Technologien für Services und Effiziente Unterstützung der Suche im
Internet)

Podstawa prawna Jährliches Haushaltsgesetz, Einzelplan 09 — Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, Titel 68664

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 120 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2011

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Scharnhorststr. 34-37
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/
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