
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 275/03)

Data przyjęcia decyzji 16.10.2006

Numer środka pomocy N 188/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

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

Subvenciones a proyectos colectivos de gestión para la utilización de los recursos
marinos en Galicia

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a los proyectos
colectivos de gestión integral para el aprovechamiento de los recursos marinos
en Galicia, y se procede a su convocatoria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środki pomocy wprowadzone przez Hiszpanię mają na celu inwestycje mate-
rialne we Wspólnocie Galicji przeznaczone na poprawę produkcji i zarządzania
zasobami połowowymi albo poprawę warunków w zakresie higieny lub zdrowia
ludzi lub zwierząt, jakości produktów i ograniczenie zanieczyszczenia środo-
wiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 2 020 000 EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 2006

Sektory gospodarki Organizacje wspólnych interesów, takie jak stowarzyszenia, spółdzielnie i organi-
zacje producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos
Edificio Administrativo San Caetano
E-15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 19.7.2006

Numer pomocy N 250/06

Państwo członkowskie Polska

Region Dolnośląskie
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) LG Chem Poland Sp. z o.o.

Podstawa prawna — Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. między i) Minis-
terstwem Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej; ii) Ministerstwem Transportu i
Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej; iii) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.;
iv) Miastem Wrocław; v) Gminą Kobierzyce; vi) Powiatem wrocławskim; vii)
Samorządem Województwa Dolnośląskiego; viii) Polską Agencją Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a ix) LG Chem, Ltd i x) LG
Chem Poland Sp. z o.o. — z drugiej strony

— Artykuł 80 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

— Uchwała Rady Ministrów nr 270/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmie-
niona dnia 15 listopada 2005 r. uchwałą Rady Ministrów nr 294/2005

— Umowa o dofinansowanie między Ministerstwem Gospodarki a LG Chem
Poland z dnia 30 listopada 2005 r.

— § 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do
tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego,
nr 79, poz. 1724)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa, Transakcje na warunkach pozarynko-
wych

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 22,53 mln PLN

Intensywność pomocy 15,92 %

Czas trwania Do 31.12.2017

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

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 12.9.2007

Numer pomocy N 89/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projet de soutien de l'Agence de l'Innovation Industrielle en faveur du
programme «HOMES»

Podstawa prawna N 121/06

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

16.11.2007 C 275/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 39,105 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2011

Sektory gospodarki Urządzenia elektryczne i optyczne, Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i
wodę, Budownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence de l'Innovation Industrielle
195, Boulevard Saint Germain
F-75007 Paris

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 3.9.2007

Numer pomocy N 117/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sanierung des Betriebsgeländes der „Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH“ durch
„57 Profi-Start GmbH 2003“

Podstawa prawna Bayerische Haushaltsordnung

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 11,6 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2017

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Teisenbergstraße 7
D-83395 Freilassing

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/

16.11.2007C 275/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


