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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 249/01)

Data przyjęcia decyzji 23.6.2008

Numer środka pomocy N 658/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Inversiones en la acuicultura y en la transformación y comercialización de
productos de la pesca

Podstawa prawna Orden foral de la Consejera de desarrollo rural y medio ambiente por la que se
establecen las normas reguladoras de las ayudas estatales a la inversión en el
sector de la acuicultura, y a la transformación y comercialización de productos
de la pesca

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wsparcie inwestycji produkcyjnych w zakresie akwakultury, przetwórstwa i
wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 6 000 000 EUR

Intensywność pomocy Stopa pomocy: 20 lub 40 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno de Navarra
Cl. Alhóndiga, no 1-1a Planta
E-31002 Pamplona

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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 środka pomocy N 78/08

Państwo członkowskie Węgry

Region Az ország egész területe

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Kombinált szállítás (RO-LA) támogatása

Podstawa prawna „A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról szóló 19/2004. (III. 26.)
OGY határozat; az európai kombinált szállítási rendszer magyarországi részháló-
zatának létesítési és üzemeltetési koncepciójáról szóló 2025/1996. (II. 7.) Korm.
határozat”

Rodzaj środka pomocy Pomoc operacyjna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 2 980 mln HUF (11,92 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 30 %

Czas trwania pomocy 2008-2011

Sektory gospodarki Transport kombinowany

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvéd u. 13–15.
H-1055 Budapest

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 18.8.2008

Numer pomocy N 206/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Scheepswerf Hoekman Cargoships BV

Podstawa prawna Artikel 3 Kaderwet EZ Subsidies

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc związana z zawieranymi umowami

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —
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Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20201
2500 EC 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/
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