
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 170/08)

Numer pomocy XR 32/08

Państwo członkowskie Francja

Region Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

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

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise
d'entreprises en difficulté

Podstawa prawna Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

10 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 60 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
139, rue de Bercy
F-75012 Paris

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Inne informacje —

Numer pomocy XR 33/08

Państwo członkowskie Francja

Region Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

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

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de
la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris
en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans
en zone d'aide à finalité régionale

Podstawa prawna Article 239 sexies D du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

0,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 60 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
139, rue de Bercy
F-75012 Paris

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Inne informacje —
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