
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 189/01)

Data przyjęcia decyzji 20.5.2008

Numer pomocy N 598/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión,
ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de
pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por
la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Podstawa prawna Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador
de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Anda-
lucía en los años 2007, 2008 y 2009

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, dotacja na spłatę oprocentowania, pożyczka uprzywilejo-
wana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 888 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %, 50 %, 60 %

Czas trwania 2008-31.12.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia
Plaza de la Contratación no 3
E-41071 Sevilla

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/

26.7.2008 C 189/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data przyjęcia decyzji 7.5.2008

Numer pomocy N 741/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Canarias

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificación del régimen de ayudas de Estado

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Podstawa prawna Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley no 19/94 de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia
de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en
Canarias y la Zona Especial Canaria.

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la
Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20,8 mln EUR.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 104 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Alcalá no 9
E-28071 Madrid

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá no 10
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

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 16.4.2008

Numer pomocy NN 22/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Canarias

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
(AIEM)
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Podstawa prawna Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary
Islands

Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social

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

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 104 mln EUR.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 520 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2011

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá no 10
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

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 30.4.2008

Numer pomocy NN 25/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Nordrhein-Westfalen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Risikoabschirmung WestLB

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5 000 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 8.2.2008-8.8.2008
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Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Land Nordrhein-Westfalen
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

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 2.7.2008

Numer pomocy N 103/08

Państwo członkowskie Rumunia

Region NUTS II

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investi-
ţiilor

Podstawa prawna Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea
investiţiilor

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 070 mln RON

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerul Economiei și Finanţelor
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
Bucureşti, România

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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