
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 210/06)

Numer pomocy XR 106/07

Państwo członkowskie Rumunia

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Schemă de ajutor de stat regional privind reciclarea deşeurilor de ambalaje din
mase plastice

Podstawa prawna Hotarârea Comitetului de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu
nr. 8/4.5.2007 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind recic-
larea deşeurilor de ambalaje din mase plastice

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

6,00 mln RON

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 4.5.2007

Czas trwania 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Administraţia Fondului pentru Mediu
Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6
RO-060031 Bucureşti
Tel. (40-21) 31 94 849

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.afm.ro

http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/proiect_deseuri_plastic.pdf

Inne informacje —

Numer pomocy XR 150/07

Państwo członkowskie Rumunia

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Schemă de ajutor de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate şi a
producerii energiei din surse regenerabile de energie

Podstawa prawna Hotărârea Comitetului de Avizare nr. 15/28.8.2007 a Administraţiei Fondului
pentru Mediu pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind
promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de
energie

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

69,00 mln RON

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

19.8.2008C 210/16 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data realizacji 28.8.2007

Czas trwania 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Administraţia Fondului pentru Mediu
Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6
RO-060031 Bucureşti
Tel. (40-21) 31 94 849

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.afm.ro

http://www.afm.ro/main/proiecte_stuf/scheme_finantare/proiect_tehnologii_
curate_energii_surse_regenerabile.pdf

Inne informacje —

Numer pomocy XR 160/07

Państwo członkowskie Rumunia

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Schemă de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale

Podstawa prawna Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/18.9.2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

38,37 mln RON

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 18.9.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

1. Toate unităţile administrativ teritoriale în raza cărora se situează parcuri indu-
striale

2. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, Bulevardul Carol 1, nr. 24, sector 3
Tel. (40-21) 30 72 424
E-mail: relatii.publice@madr.ro

3. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Bucureşti, Splaiul Independenţei, 202 A, sector 6
Tel. (40-21) 31 73 162
E-mail: relatiicupublicul@ancpi.ro

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.mai.gov.ro/index07_15_2.htm

Inne informacje —
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