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(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 203/01)

Data przyjęcia decyzji 2.7.2008

Numer pomocy N 516/07

Państwo członkowskie Estonia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemis-
viiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö

Podstawa prawna Põllumajandusministri määrus „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandus-
sektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
kord”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 434 mln EEK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.7.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti
Narva mnt. 3
EE-51009 Tartu

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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Data przyjęcia decyzji 4.7.2008

Numer pomocy N 636/07

Państwo członkowskie Grecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ενίσχυση διάσωσης προς τον Όμιλο Καλοφωλιά Α.Ε./Enisxisi diaswsis pros ton
Omilo Kalofwlia A.E.

Podstawa prawna Ως προς τις διαδικασίες και την εφαρμογή της ενίσχυσης στην συγκεκριμένη εταιρία,
πρόκειται να αξιοποιηθούν οι διατάξεις του Νόμου αρίθ. 3299/2004, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο νόμος έχει ήδη καταχωρηθεί, με βάση τον κανονισμό
αρίθ. 1628/2006, ως καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων με στοιχεία XR 86/07
Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
και της περιφερειακής σύγκλισης

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, gwarancja

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1,08 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 6 miesięcy

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργειο Οικονομιασ και Οικονομικων/Ypourgeio Oikonomias kai Oikonomikwn
Νικησ 5-7/Nikis 5-7
GR-10180 Αθηνα/GR-10180 Athina

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 639/07

Państwo członkowskie Estonia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tehnoloogia arenduskeskuste programm 2008-2013

Podstawa prawna Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Tehnoloogia arenduskeskuste
toetamise tingimused”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 160 mln EEK.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 980 mln EEK

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania 2008-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Enterprise Estonia
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn

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 92/08

Państwo członkowskie Austria

Region Kärnten

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Der Bäcker Legat GmbH

Podstawa prawna Vertrag über die Errichtung einer atypish stillen Gesellschaft

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Inwestycja w akcje lub udziały (nietypowy cichy udział)

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,4 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 5 lat

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

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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