
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)

(2009/C 38/03)

Data przyjęcia decyzji 8.10.2008

Numer pomocy N 1/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Podstawa prawna Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobili-
sateurs pour l'innovation industrielle

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 67,6 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania Do 31.12.2014

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 18.12.2008

Numer pomocy N 576/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda
N 564/07

Podstawa prawna Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley
38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la
que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas
privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la produc-
ción cinematográfica para el año 2009
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,4 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,4 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 29.11.2008-27.11.2009

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid
Calle Caballero de Gracia, 132
E-28013 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/

Data przyjęcia decyzji 18.12.2008

Numer pomocy N 595/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili,
concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cine-
matografiche

Podstawa prawna Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1,
commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti
commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a
imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1
della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge
del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del
decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti
interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero
dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del
2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Ulga podatkowa, obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 41,6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 104 mln EUR
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Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle Finanze

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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