
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 117/07)

Numer pomocy XR 190/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Thüringen

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch die Thüringer Aufbaubank
zugunsten der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe (TAB-Bürgschafts-
programm)

(Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5
entsprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007
(Nr. N 197/07))

Podstawa prawna Thüringen Landeshaushaltsordnung § 39; Landeshaushaltsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

1,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 5.11.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9
D-99084 Erfurt
Tel. (49-361) 744 70
info@aufbaubank.de

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

www.thueringen.de/de/tfm/buergschaften/buerg/programme/tabbp/

Inne informacje —

Numer pomocy XR 191/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Thüringen

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften durch den Freistaat Thüringen
zugunsten der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe (Landesbürgschafts-
programm)

(Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5
entsprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007
(Nr. N 197/07))
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Podstawa prawna Thüringen Landeshaushaltsordnung § 39; Haushaltsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

3 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 5.11.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Thüringer Finanzministerium
Ludwig-Erhard-Ring 7
D-99099 Erfurt
Tel. (49-361) 379 64 13

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

www.thueringen.de/de/tfm/buergschaften/buerg/programme/lbp/

Inne informacje —

Numer pomocy XR 42/08

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne, province du Hainaut

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Incitants en faveur des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif
convergence

Podstawa prawna Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai
2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régio-
naux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du
17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de
développement pour la période 2007-2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

50,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 8.2.2008

Czas trwania 31.12.2008

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi,
Direction de la Politique économique
Place de la Wallonie, 1, bât. 1
B-5100 Jambes

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://wallex.wallonie.be

Inne informacje —
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