
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 261/01)

Data przyjęcia decyzji 16.7.2008

Numer pomocy N 677a/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Méthode de calcul de l'élément d'aide contenu dans les prêts publics

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 25.7.2008

Numer pomocy N 774/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Umweltentlastungsprogramm II (UEP II) — Berlin

Podstawa prawna Förderrichtlinie für die Gewährung von Förderungen im Rahmen des
Umweltentlastungsprogramms II in Berlin

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 9 mln EUR.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 54 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Scharnhorsterstr. 34-37
D-10115 Berlin

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 11.8.2008

Numer pomocy N 87/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung und Änderung der Beihilfemaßnahme „Beihilfe für die Nutzung
erneuerbarer Energien“

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
im Wärmemarkt vom 5. Dezember 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie.

Dotacja na spłatę oprocentowania
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 350 mln EUR.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 350 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2012

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 3.9.2008

Numer pomocy N 392/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Asunto N 159/07 — Prórroga del régimen de ayudas horizontales a la construc-
ción naval

Podstawa prawna Ust. 114, 15 I 26 zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu
stoczniowego, art. 10 RD 442/1994

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

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

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2011

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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 3.9.2008

Numer pomocy N 393/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prórroga de N 760/06 — Ampliación del régimen de financiación para la expor-
tación de buques

Podstawa prawna Articulos 11 a 14 del Real Decreto 442/1994

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 38 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2011

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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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