
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 108/02)

Data przyjęcia decyzji 27.2.2008

Numer pomocy N 643/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Ermäßigung der Mineralölsteuer für Lade- und Löschunternehmen in deutschen
Seehäfen

Podstawa prawna Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur
Änderung des Stromsteuergesetzes vom 15. Juli 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Stworzenie jednakowych warunków w branży przeładunkowej w pozostałych
państwach członkowskich

Forma pomocy Redukcja akcyzy

Budżet Maksymalnie 25 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 10 lat

Sektory gospodarki Usługi przeładunkowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

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 11.3.2008

Numer pomocy N 166/07

Państwo członkowskie Bułgaria

Region Wspierane regiony, w których stopa bezrobocia przekracza o co najmniej
35 proc. średnią stopę bezrobocia w Bułgarii

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Регионална помощ — Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)

Podstawa prawna Закон за корпоративното подоходно облагане

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 22 mln BGN
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Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Министерство на финансите
(Ministerstvo na finansite)
Национална агенция за приходите
(Natsionalna agentsia za prihodite)
БГ-1000 София, ул. Г. С. Раковски № 102
BG-1000 Sofia, ul. G. S. Rakovski no 102

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 11.3.2008

Numer pomocy N 519/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projekt Programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
pozbawione wolności, dotyczący pomocy przewidzianej w ustawie z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. nr 123,
poz. 777, z 2003 r. nr 202, poz. 1957, z 2004 r. nr 273, poz. 2703 oraz z
2006 r. nr 66, poz. 471) oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolności oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(Dz.U. nr 123, poz. 777, z 2003 r. nr 202, poz. 1957, z 2004 r. nr 273, poz.
2703 oraz z 2006 r. nr 66, poz. 471).

Projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana, Obniżenie podstawy podatku
dochodowego

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 35 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A
PL-02-521 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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