
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 14/05)

Data przyjęcia decyzji 23.10.2007

Numer pomocy N 667/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Podstawa prawna Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du
travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 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: 0,957 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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 668/06

Państwo członkowskie Francja

Region Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prime à la création d'emploi

Podstawa prawna Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,867 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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 28.11.2007

Numer pomocy N 388/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Krolestwo

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Post Office Ltd: Transformation Programme

Podstawa prawna Postal Services Act 2000

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 334 mln GBP; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 634 mln GBP

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.4.2008-31.3.2011

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja, Handel detaliczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

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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