
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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 41/01)

Data przyjęcia decyzji 25.5.2007

Numer pomocy N 901/06

Państwo członkowskie Polska

Region Kujawsko-Pomorskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Podstawa prawna Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Elec-
tric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłok-
rystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 26 558 291 mln PLN

Intensywność pomocy 16 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

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 25.5.2007

Numer pomocy N 903/06

Państwo członkowskie Polska

Region Śląskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Podstawa prawna Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson
Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą:
Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach
2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 590 473 mln PLN

Intensywność pomocy 3 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

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 4.6.2007

Numer pomocy N 904/06

Państwo członkowskie Polska

Region Lubuskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Podstawa prawna Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wielolet-
niego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Elec-
tric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach
2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna
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Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5 413 980 mln PLN

Intensywność pomocy 8 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją, Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

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 21.12.2007

Numer pomocy N 424/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad de Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y
el ahorro energético

Podstawa prawna Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las
bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías
renovables y el ahorro energético

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3–5 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 18 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14
E-28016 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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