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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 46/01)

Data przyjęcia decyzji 13.11.2007

Numer środka pomocy N 137/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Aide aux organisations de producteurs de la pêche

Podstawa prawna Circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche — DPMA — SDPM/
C2004-9604 du 15 mars 2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie racjonalizacji i wydajności produkcji oraz sprzedaży świeżych ryb za
pośrednictwem ustanowienia planów zarządzania

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 1 500 000 EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2008

Sektory gospodarki Organizacja producentów sektora rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

OFIMER
76-78, rue de Neuilly
F-75012 Paris

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 11.12.2007

Numer środka pomocy N 471/07

Państwo członkowskie Portugalia

Region Região Autónoma da Madeira

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Auxílios sociais aos passageiros residentes na Região Autónoma da Madeira e
aos estudantes, nas ligações aéreas entre o Continente e a Madeira

Podstawa prawna Decreto-Lei n.o 138/99 de 23 de Abril: regula a fixação de obrigações de serviço
público e as ajudas do Estado relativamente a serviços aéreos para regiões insu-
lares, periféricas ou em desenvolvimento

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie społeczne dla indywidualnych konsumentów

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 10 359 681 EUR (2008)

Intensywność pomocy Zasiłek o ustalonej kwocie 60 EUR na podróż powrotną

Czas trwania pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministério das Finanças e da Administração Pública
Av. Infante D. Henrique 1
P-1149-009 Lisboa

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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