
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 70/02)

Data przyjęcia decyzji 28.1.2008

Numer pomocy N 337/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de ayudas a la inversión regional del Principado de Asturias

Podstawa prawna Ley no 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Real Decreto no 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias, 2007-2013

Bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión empresarial
en el Principado de Asturias

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją, Hotelarstwo i gastronomia (turystyka), Informa-
tyka i działalność pokrewna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto de desarollo económico del Principado de Asturias
Parque tecnológico de Asturias
E-33420 Llanera-Asturias

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 15.1.2008

Numer środka pomocy N 463/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Aiuti agli investimenti di tutela ambientale per veicoli commerciali pesanti di
peso superiore a 11,5 tonnellate

Podstawa prawna Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, commi
918 e 919

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje lub ulgi podatkowe

Budżet 70 mln EUR

Intensywność pomocy Ogólnie 30 %

40 % dla MŚP i maksymalnie 50 % dla przedsiębiorstw z regionów objętych
zakresem art. 87 ust. 3 lit. a)

Czas trwania (okres) pomocy 1.1.2007-31.12.2008

Sektory gospodarki Transport drogowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale APC
Via G. Garcia 36
I-00157 Roma

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 565/07

Państwo członkowskie Republika Grecka

Region —

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

Δημόσια χρηματοδότηση του έργου του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας
(E65)

Dimossia chrimatodotissi tou ergou tou aftokinitodromou Kentrikis Elladas
(E65)

Podstawa prawna Νόμος 3597/2007

Rodzaj środka pomocy Dotacja kapitałowa, dotacje operacyjne i opłaty za przejazd

Cel Budowa infrastruktury
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Forma pomocy Dotacja niestanowiąca pomocy państwa

Budżet 500 mln EUR (brak pomocy państwa)

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy 30 lat

Sektory gospodarki Infrastruktura drogowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ελληνικό κράτος (Państwo greckie)

Inne informacje Dotacja w ramach umowy koncesyjnej przyznana na podstawie przetargu: nie
stanowi pomocy państwa

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 566/07

Państwo członkowskie Republika Grecka

Region Πελοπόννησος

Peloponnisos

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

Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο — Σπάρτη

Aftokinitrodromos Korinthos-Tripoli-Kalamata kai klados Leftkro-Sparti

Podstawa prawna Νόμος 3555/2007 (ΓΓ Α 81/18-04-2007)

Rodzaj środka pomocy Dotacja kapitałowa, dotacje operacyjne i opłaty za przejazd

Cel Budowa infrastruktury drogowej i zarządzanie nią

Forma pomocy —

Budżet 330 mln EUR (brak pomocy państwa)

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy 30 lat

Sektory gospodarki Infrastruktura drogowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ελληνικό κράτος (Państwo greckie)

Inne informacje Dotacja w ramach umowy koncesyjnej przyznana na podstawie przetargu: nie
stanowi pomocy państwa

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 30.1.2008

Numer środka pomocy N 633/07

Państwo członkowskie Republika Grecka

Region —

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

Δημόσια χρηματοδότηση των τμημάτων αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός — Κλειδί
(τμήμα του προγράμματος ΠΑΘΕ), Τέμπη — Σκοτίνα και Ευαγγελισμός — Λεπτο-
καρυά

Dimossia chrimatodotissi ton tmimaton aftokinitodromou Maliakos — Klidi
(tmima tou programmatos PATHÉ), Tempi — Skotina kai Evagelismos-Lepto-
karya

Podstawa prawna Νόμος 3605/2007 της 1ης Αυγούστου 2007

Rodzaj środka pomocy Dotacja kapitałowa, dotacje operacyjne i opłaty za przejazd

Cel Budowa infrastruktury

Forma pomocy Dotacja

Budżet 278 mln EUR (brak pomocy państwa)

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy 30 lat

Sektory gospodarki Infrastruktura drogowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ελληνικό κράτος (Państwo greckie)

Inne informacje Dotacja w ramach umowy koncesyjnej przyznana na podstawie przetargu: nie
stanowi pomocy państwa

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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