
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 184/02)

Data przyjęcia decyzji 30.4.2008

Numer pomocy N 251/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Program ogólnokrajowy

Tytuł Förderung der Einführung eines interoperablen Fahrgeldmanagements

Podstawa prawna Jeweiliges jährliches Haushaltsgesetz; Einzelplan 12 (Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Länderfinanzausgleich), Bundeshaushaltsord-
nung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Allgemeine Nebenbestimmungen für
Zuwendungen zur Projektförderung

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania naukowe i rozwój

Forma pomocy Dotacja

Budżet 9 750 000 EUR

Intensywność pomocy 50 % w przypadku badań przemysłowych; 25 % w przypadku eksperymental-
nych prac rozwojowych; 10 % premii dla średnich przedsiębiorstw; 20 % premii
dla małych przedsiębiorstw; 15 % premii dla projektów obejmujących współ-
pracę między przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi; łączna intensyw-
ność ograniczona do 80 % we wszystkich przypadkach

Czas trwania pomocy 2008-2009

Sektory gospodarki Głównie sektor transportu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

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 1.7.2008

Numer pomocy N 304/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti al capitale di rischio delle PMI
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Podstawa prawna 1) Bozza di decreto del ministro concernente le modalità e le procedure per la
concessione ed erogazione di aiuti per il capitale di rischio

2) Articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 400 mln EUR
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 000 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.9.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo economico

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 5.6.2008

Numer pomocy N 670/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) OP ZP, Prioritní osa 1, oblast podpory 1,1 – snížení znečistění vod, podoblast
1,1,2 – snížení znečistění z průmyslových zdrojů

Podstawa prawna Programový dokument OP ZP

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 188 mln CZK
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 130 mln CZK

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.10.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
CZ-100 10 Praha 10

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 22.4.2008

Numer pomocy N 726b/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Omnibus Decentraal — Module 9: Risicokapitaal voor het MKB

Podstawa prawna Provinciewet; Gemeentewet; Algemene wet bestuursrecht

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 468 mln EUR
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3 745 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2015

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nederlandse provincies en gemeenten — contact: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezuidenhoutseweg 67
2500 EB Den Haag
Nederland

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 13.5.2008

Numer pomocy N 22/08

Państwo członkowskie Szwecja

Region —
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Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Reduktion av CO2-skatten för bränslen som används i anläggningar som
omfattas av EU ETS

Podstawa prawna Lagen om skatt på energi (aviserat i regeringens proposition 2007/08:1, avsnitt
5.6.3)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy —

Budżet Całkowity budżet: 170 mln EUR

Intensywność pomocy Około 70 %

Czas trwania pomocy 1.7.2008-31.12.2017

Sektory gospodarki Produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja wyrobów włókienni-
czych, produkcja drewna oraz wyrobów z drewna i korka (z wyjątkiem mebli),
produkcja wyrobów ze słomy, produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów z
papieru, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja pojazdów silnikowych oraz
dostawa energii elektrycznej, gazu i wody

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteverket

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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