
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 59/04)

Data przyjęcia decyzji 30.1.2008

Numer pomocy N 323/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Vanyera3

Podstawa prawna Decreto Comunidad Autónoma de Canarias

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,95 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5,2 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.2008-6.2012

Sektory gospodarki Hotelarstwo i gastronomia (Turystyka)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias

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 11.12.2007

Numer pomocy N 581/07

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Stödordning för sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn

Podstawa prawna Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zatrudnienie

Forma pomocy Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4 600 mln SEK
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Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2010

Sektory gospodarki Działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteverket/Swedish Tax Agency

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 30.1.2008

Numer środka pomocy N 725/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Schleswig-Holstein

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

Verlängerung der staatlichen Beihilfe N 539/03 — Zuwendungen aus den
Mitteln der Fischereiabgaben zur Erhaltung von Fischbeständen, Fischgründen
und Fischereien

Podstawa prawna „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Fischerei-
abgaben durch das Land Schleswig-Holstein“

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 500 000 EUR na rok

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania (okres) pomocy 3 lata

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Amt für ländliche Räume Kiel
Wischhofstr. 1-3
D-24148 Kiel

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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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