
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 284/04)

Data przyjęcia decyzji 23.10.2007

Numer pomocy N 152/07

Państwo członkowskie Szwecja

Region Västernorrland; Jämtland; Västerbotten; Norrbotten

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förordning om regionalt transportbidrag

Podstawa prawna Förordning om regional transportbidrag; Förordning om ändring i förordningen
(2000:281) om regional transportbidrag

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 500 mln SKK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3 500 mln SKK

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Verket för näringslivsutveckling
NUTEK
Tingsbacka
S-930 90 Arjeplog

Inne informacje Szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące realizacji programu

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 185/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programme mobilisateur pour l'innovation industrielle Nanosmart

Podstawa prawna Cas d'application du régime de soutien de l'Agence de l'innovation industrielle
N 121/06

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna
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Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 80 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2012

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence de l'innovation industrielle
195, Bd 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 10.10.2007

Numer środka pomocy N 194/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Toscana

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

Aiuti di avviamento a favore di compagnie aeree operanti sull'aeroporto regio-
nale di Grosseto

Podstawa prawna Convenzione firmata il 19.4.2007 fra la Camera di commercio di Grosseto, la
Provincia e il Comune di Grosseto

Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Bezpośrednie subsydia

Budżet 927 000 EUR

Intensywność pomocy 30 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania (okres) pomocy Trzy lata (od kwietnia 2008 r.)

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Camera di Commercio di Grosseto, Comune e Provincia di Grosseto, Regione
Toscana

Inne informacje Decyzja o niewnoszeniu sprzeciwu

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 10.10.2007

Numer pomocy N 206/07

Państwo członkowskie Francja

Region Guadeloupe

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Société Hôtelière du Chablais

Podstawa prawna — Mise en œuvre du DOCUP objectif 1 Guadeloupe

— Octroi de crédits du Fonds Social Européen

— Application de l'article 87 CE aux aides à la formation

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Szkolenia

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 182 558 EUR

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania 18.4.2006-30.6.2007

Sektory gospodarki Hotelarstwo i gastronomia (turystyka)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la
Guadeloupe
Avenue Paul Lacavé
F-97100 Basse-Terre

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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