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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 242/01)

Data przyjęcia decyzji 8.8.2008

Numer pomocy N 68/08 & N 69/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Cantiere Navale F.lli Giacalone S.p.A

Podstawa prawna Decreto ministeriale del 2 febbraio 2004 «Attuazione del regolamento (CE)
n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo
difensivo temporaneo per la costruzione navale»

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc związana z zawieranymi umowami

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dei Trasporti
Viale dell'Arte, 16
I-00144 Roma

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 2.7.2008

Numer pomocy N 72/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad de Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la prommoción de largometrajes

Podstawa prawna Ley no 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid;
Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal);
Ley no 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (Ley Estatal). Proyecto de Orden
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a la
producción de largometrajes para 2008, dedicadas a la promoción y publicidad

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury, rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,5 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 7.2008-11.2008

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, no 31
E-28014 Madrid

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 16.7.2008

Numer pomocy N 279/08

Państwo członkowskie Francja

Region France

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Dotation en capital à France Télévisions

Podstawa prawna Ad hoc

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 150 mln EUR
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Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi — Agence des participations
de l'État
139, rue de Bercy
F-75572 Paris

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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