
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 273/01)

Data przyjęcia decyzji 20.6.2008

Numer pomocy N 494/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas de investigación y desarrollo tecnologico e innovacion que se conceden
por la Administración de la Junta de Andalucia

Podstawa prawna Proyecto de Decreto XXX/2007 por el que se establece el marco regulador de las
ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan
por la Junta de Andalucia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Dotacja na spłatę oprocentowania

Gwarancja

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3 529,6 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Junta de Andalucia

Inne informacje Decyzja ta unieważnia i zastępuje decyzję z dnia 26 maja 2008 r.

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 10.10.2008

Numer pomocy NN 51/08

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) System gwarancji dla banków w Danii

Podstawa prawna Ustawa o stabilnoœci finansowej

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 10.10.2008-10.10.2010

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Królestwo Danii

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 17.9.2008

Numer pomocy N 100/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Hamburg

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen als Projektförderung durch die
Innovationsstiftung Hamburg

Podstawa prawna Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen als Projektförderung durch die
Innovationsstiftung Hamburg

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 60 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 2008-2014
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Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Innovationsstiftung Hamburg
Habichtsraße 41
D-22305 Hamburg

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 202/08

Państwo członkowskie Węgry

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Filmszakmai támogatási program

Podstawa prawna — A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
— A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi

XLV törvény
— A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2008. évi

XXXVIII. törvény
— A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény
— A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának

részletes szabályairól 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet
— A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatá-

sának szabályairól szóló …./2008. (…) OKM rendelet tervezete

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Ulga podatkowa

Obniżenie stawki podatku

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 54 284 mln HUF

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szalay u. 10-14
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/
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Data przyjęcia decyzji 17.9.2008

Numer pomocy N 283/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) BMBF-Rahmenprogramm „Forschung für die Nachhaltigkeit II“

Podstawa prawna Bundeshaushaltsordnung (BHO, 23, 44), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG,
25 ff, 48-49a)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy:

— 334,1 mln EUR (2009)

— 455,5 mln EUR (2010)

— 438,5 mln EUR (2011)

— 414 mln EUR (2012)

— 419,7 mln EUR (2013)

— 429,7 mln EUR (2014)

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 492 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.9.2008-31.12.2014

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Heinemannstr. 2
D-53175 Bonn

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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