
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 30/03)

Data przyjęcia decyzji 4.12.2007

Numer pomocy N 308/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin
palveluihin pk-yrityksille

Stöd till innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster för
små och medelstora företag

Podstawa prawna Valtionavustuslaki 688/2001, Laki yritystuen yleisistä ehdoista 786/1997

Statsunderstödslagen (FörfS 688/2001), Lagen om allmänna villkor för företags-
stöd (FörfS 786/1997)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Transakcje na warunkach pozarynkowych

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 120 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Tekes — Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
PL 69
FI-00101 Helsinki

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 4.12.2007

Numer pomocy N 309/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille

Stöd till nystartade innovativa företag
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Podstawa prawna Valtionavustuslaki 688/2001, Laki yritystuen yleisistä ehdoista 786/1997

Statsunderstödslagen (FörfS 688/2001), Lagen om allmänna villkor för företags-
stöd (FörfS 786/1997)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał podwyższonego
ryzyka

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana, Dostarczenie kapitału
podwyższonego ryzyka

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 240 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Tekes — Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
PL 69
FI-00101 Helsinki

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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