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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 245/01)

Data przyjęcia decyzji 12.9.2007

Numer pomocy N 184/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Cuneo fiscale [riduzione delle base imponibile IRAP — art. 1, comma 266,
lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296]

Podstawa prawna Emendamento all'articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2 e 4, del decreto legisla-
tivo n. 446/97, decreto che istituisce l'IRAP, come modificato dall'articolo 1,
comma 266, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet —

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania 1.2.2007-

Sektory gospodarki Wszystkie sektory
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze

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 278/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Sachsen-Anhalt

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schutzes
und der Verwertung von Erfindungen (Patentförderung)

Podstawa prawna Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schutzes
und der Verwertung von Erfindungen (Patentförderung)

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit
dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Mittelstandsförderungsgesetz (MFG)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,7 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 4,2 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
D-39104 Magdeburg

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 10.9.2007

Numer pomocy N 335/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Val d'Aosta

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificazioni alla legge regionale n. 84/1993 «Interventi in favore della ricerca e
dello sviluppo»

Podstawa prawna Disegno di legge regionale n. 175 «Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre
1993 n. 84 (Interventi regionali a favore della ricerca e dello sviluppo)»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Val d'Aosta

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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