
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 292/02)

Data przyjęcia decyzji 3.7.2008

Numer pomocy N 88/08

Państwo członkowskie Finlandia

Region Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Alueellisen kuljetustukijärjestelmän muuttaminen

Podstawa prawna Valtioneuvoston asetus kuljetustuesta; Förändring av den regionala transportstö-
dordningen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 36 mln EUR

Intensywność pomocy 29 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Kauppa- ja teollisuusministeriö PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto

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 2.10.2008

Numer pomocy N 220/08

Państwo członkowskie Łotwa

Region Rīga

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) SIA BC GRUPA

Podstawa prawna Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēğijas valdības divpusēja
finanšu instrumenta likums (2007. gada 1. novembris); 2006. gada 21. novem-
bra Ministru kabineta noteikumi Nr. 960 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēğijas valdības divpusēja finanšu instrumenta prioritātes
“Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” atklāta konkursa nolikums”

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna
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Cel pomocy Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,34 mln LVL

Intensywność pomocy 65 %

Czas trwania 1.5.2008-1.5.2009

Sektory gospodarki Budownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Finanšu instrumentu birojs/Rīga

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 6.10.2008

Numer pomocy N 254/08

Państwo członkowskie Słowenia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of rescue and restructuring aid scheme for SMEs in Slovenia
(SI 5/2003)

Podstawa prawna Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 z dne 21. maja 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, ratowanie
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana, dotacja na spłatę oprocento-
wania

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za gospodarstvo

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 6.10.2008

Numer pomocy N 318/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de ayudas de investigación y desarrollo, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Podstawa prawna Orden PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea
instrumental de articulación e internacionalización del sistema enmarcada en el
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
2008-2011

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 63,54 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 145 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania Do 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Subsecretario del Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana 67
E-28071 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/
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