
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)

(2008/C 14/04)

Data przyjęcia decyzji 23.10.2007

Numer pomocy N 540/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Podstawa prawna Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 32 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Directeurs des agences locales pour l'emploi

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 542/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Exonération des charges sociales patronales

Podstawa prawna Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité
sociale

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 850 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Caisse générale de sécurité sociale

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 559/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Podstawa prawna Article 217 bis du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 75 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction générale des impôts

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 23.10.2007

Numer pomocy N 560/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Taxe réduite sur les salaires

Podstawa prawna Article 231 du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 105 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction générale des impôts

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 627/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fonds de garantie «Fonds DOM»

Podstawa prawna Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris
(15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8,1 mln EUR

Intensywność pomocy —
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Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française
de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

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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