
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 298/03)

Data przyjęcia decyzji 11.9.2007

Numer pomocy N 6/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc horyzontalna na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
(PL 10/2004)

Podstawa prawna Art. 405 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2006. nr 129 poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217) Rozporzą-
dzenie RM z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami
energii służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz.U. nr 98, poz. 996
oraz z 2005 nr 214, poz. 1800)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, dotacja na spłatę oprocentowania, umorzenie długu

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 50 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PL-02-673
Warszawa, ul. Konstruktorska 3a oraz wojewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska 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 23.10.2007

Numer pomocy N 442/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Banda larga nelle aree marginali della Regione del Veneto

Podstawa prawna D.Lgs 01.08.03, n. 259; D.Lgs 07.03.05, n. 82; D.G.R. n. 1660 05.06.07; D.D.
R. n. 89 23.07.07; attuazione D.G.R. n. 1660 05.06.07

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6,87 mln EUR

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania 2007-2010

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione del Veneto, Direzione Sistema Informatico
Via Pacinotti, 4
I-30175 Venezia Marghera

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 30.10.2007

Numer pomocy N 564/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda
N 415/06

Podstawa prawna Ley no 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley
no 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden
por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a
empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de
orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la
producción cinematográfica para el año 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,4 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,4 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 30.11.2007-28.11.2008

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Cultura y Turismo de Madrid
Calle Caballero de Gracia, 132
E-28013 Madrid

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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