
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 312/01)

Data przyjęcia decyzji 8.10.2008

Numer środka pomocy NN 9/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Plan de sauvetage et de restructuration des entreprises de pêche

Podstawa prawna Circulaires du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

DPMA/SDPM/C2007-9626 du 12.11.2007

DPMA/SDPM/C2008-9602 du 6.3.2008

DPMA/SDPM/C2008-9613 du 23.5.2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ratowanie i restrukturyzacja zagrożonych małych i średnich przedsiębiorstw
rybackich

Forma pomocy Pomoc w celu ratowania: pożyczki podlegające zwrotowi.

Pomoc w celu restrukturyzacji: dotacja bezpośrednia

Budżet 30 + 57 mln EUR

Intensywność pomocy 60 % na pomoc inwestycyjną, 100 % na pomoc operacyjną

Czas trwania pomocy 2008-2010

Sektory gospodarki Sektor gospodarki rybnej
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

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 13.10.2008

Numer pomocy NN 48/08

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Guarantee scheme for banks in Ireland

Podstawa prawna Credit Institutions (Financial Support) Act, 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 30.9.2008-29.9.2010

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Irish ministry for Finance

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 16.10.2008

Numer pomocy N 156/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos
productos Programa Gaïtec (modificación)
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Podstawa prawna Decreto no 130/2008 de 8 de julio de 2008 por el que se habilita a la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo, para la modificación y derogación de
programas de ayudas en el ámbito de su competencia. Orden de primera modifi-
cación de la Orden por la que se regula el programa de apoyo a la realización
de proyectos de nuevos productos. Programa Gaïtec

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 180 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Industria, Comercio y Turismo
Donosita no 1
E-01010 Vitoria Gasteiz

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 4.11.2008

Numer pomocy N 365/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Budget increase for authorised scheme N 343/05 — „Support for the revalorisa-
tion of Prefabs“

Podstawa prawna Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
a č. 152/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na
opravy, modernizace nebo regenerace panelových dom. Usnesením Výboru pro
veřejnou správu a regionální rozvoj dne 3. dubna 2007. Usnesením Poslanecké
sněmovny Parlamentu dne 30. listopadu 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancja, inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 9 967 mln CZK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2005-31.12.2010

6.12.2008 C 312/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sektory gospodarki Nieruchomości

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Czech government

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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