
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 241/01)

Data przyjęcia decyzji 27.7.2007

Numer pomocy N 551/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci poskytovaná prostredníctvom grantového programu
Ministerstva kultúry SR – Audiovízia (The Slovak audiovisual scheme)

Podstawa prawna Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –

§ 4, ods. 1, písm. d)

Výnos MK SR č. 12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MK SR

Podmienky poskytovania dotácií v programe AudioVízia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 80 mln SKK; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 400 mln SKK

Intensywność pomocy 95 %

Czas trwania Do 31.12.2012

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, środki masowego przekazu
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
SK-813 31 Bratislava

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 11.9.2007

Numer pomocy N 819/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zukunftsfonds Berlin

Podstawa prawna 23, 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Berlin

Richtlinien des Landes Berlin für die Förderung von Projekten aus dem
Zukunftsfonds Berlin

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, dotacja podlegająca zwrotowi, pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4 mln EUR; całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 28 mln EUR

Intensywność pomocy 100 % — 80 % — 55 %

Czas trwania 2007-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Land 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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Data przyjęcia decyzji 31.7.2007

Numer środka pomocy N 347/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Prolongation du régime d'aide de l'ADEME dans le domaine des transports (aide
d'État N 134/05 ex N 353/01)

Podstawa prawna Délibérations du Conseil d'administration de l'ADEME no 04-5-6 du
25 novembre 2004 et no 05-1-5 du 9 février 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska naturalnego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczny budżet: 22 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy 1.1.2008-31.12.2008

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ADEME
27, rue Louis Vicat
F-75737 Paris Cedex 15

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 23.8.2007

Numer pomocy N 360/07

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen

Podstawa prawna Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § lia i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 75 mln DKK

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2009

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Kulturministeriet
Nybrogade 2
DK-1203 København K

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/

13.10.2007C 241/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


