
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 308/03)

Data przyjęcia decyzji 10.10.2007

Numer pomocy N 597/06

Państwo członkowskie Grecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Μεταρρύθμιση της οργάνωσης του καθεστώτος επικουρικής σύνταξης του τραπεζικού
τομέα

Metarruthmisi tis organosis tou kathestotos epikourikis suntaksis tou trapezikou
tomea

Podstawa prawna Nόμου 3371/2005 — Κεφάλαιο Η- Θέματα ασφάλισης του προσωπικού των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ, αρ. 178, τεύχος
Α, 14 Ιουλίου 2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Νόμου 3455/2006
(Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ, αρ. 84, τεύχος Α, 18 Απριλίου 2006)

Rodzaj środka pomocy Środek nie stanowi pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Środek nie stanowi pomocy

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

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 13.6.2007

Numer pomocy N 856/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Sachsen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Plastic Logic Limited

Podstawa prawna Investitionszulagengesetz 2007 und 35. GA-Rahmenplan

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna
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Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 32,7 mln EUR

Intensywność pomocy 35,88 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Finanzamt Dresdner und Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

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 pomocy NN 50/07

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Übernahme staatlicher Haftungen für österreichische Bundesmuseen

Podstawa prawna Bundesfinanzgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2004-31.12.2007

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Republik Österreich

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 10.10.2007

Numer pomocy N 293/07

Państwo członkowskie Portugalia

Region Madeira

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regime especial específico para a cerveja producida e consumida na Região
Autónoma da Madeira

Podstawa prawna N.o 2 do art. 299.o do TCE

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10,85 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Governo Regional da Madeira

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 13.11.2007

Numer pomocy N 481/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region País Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ayudas a producciones audiovisuales dobladas/subtituladas al
euskera y su distribución comercial en DVD

Podstawa prawna Orden de 23 de mayo de 2007, de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco,
por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a fomentar los
estrenos de producciones audiovisuales dobladas y/o subtituladas al euskera, así
como su distribución comercial en soporte DVD; Boletín Oficial del País Vasco
de 13 de junio de 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Promowanie kultury, Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,678 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,678 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania Do 31.12.2008

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura, Gobierno
Vasco
C/ Donostia, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco

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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