
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)

(2009/C 62/03)

Data przyjęcia decyzji 27.2.2009

Numer pomocy N 23/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties

Podstawa prawna Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1,
L. 4211-1, L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1, L. 5111-4, L. 2253-7, L. 3231-7,
L. 4253-3 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales; circulaire
du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne
les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupe-
ments et ses annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappe-
lant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides
publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du
24 décembre 2008 relatives à l'application de la règlementation des aides publi-
ques aux entreprises

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory
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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 344/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Groot Amsterdam

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Life Sciences Fund Amsterdam BV i.o.

Podstawa prawna Gemeentewet (artikel 160), Provinciewet (artikel 158), Fund and Management
Agreement — Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, Badania i rozwój, Małe i średnie przedsiębior-
stwa

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 7 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 14.12.2019

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gemeente Amsterdam
Amstel 1
Postbus 202
1000 AE, Amsterdam
NEDERLAND

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 11.2.2009

Numer pomocy N 426/08

Państwo członkowskie Łotwa

Region 87(3)(a)
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pasakumi centralizetas siltumapgades sistemu efektivitates paaugstinašanai

Podstawa prawna Darbibas programmas „Infrastruktura un pakalpojumi“ papildinajums (576.-581.
rindkopa); Eiropas Savienibas strukturfondu un Kohezijas fonda vadibas likums
(Publicets: „Latvijas Vestnesis“ 33 (3609) 23.02.2007); Ministru kabineta
noteikumu „Noteikumi par darbibas programmas „Infrastruktura un pakalpo-
jumi“ papildinajuma 3.5.2.1. aktivitati „Pasakumi centralizetas siltumapgades
sistemu efektivitates paaugstinašanai““ projekts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 42,32 mln LVL

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valsts agentura „Buvniecibas, energetikas un majoklu valsts agentura“
Mucenieku iela 3
Riga, LV-1050
LATVIJA

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 11.2.2009

Numer pomocy N 428/08

Państwo członkowskie Łotwa

Region 87(3)(a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Atjaunojamo energoresursu izmantojošu kogeneracijas elektrostaciju attistiba

Podstawa prawna Darbibas programmas „Infrastruktura un pakalpojumi“ papildinajums (582.-587.
rindkopa); Eiropas Savienibas strukturfondu un Kohezijas fonda vadibas likums
(Publicets: „Latvijas Vestnesis“ 33 (3609) 23.02.2007); Ministru kabineta notei-
kumu „Noteikumi par darbibas programmas „Infrastruktura un pakalpojumi“
papildinajuma 3.5.2.2. aktivitati „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koge-
neracijas elektrostaciju attistiba““ projekts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 17,34 mln LVL

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013
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Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valsts agentura „Buvniecibas, energetikas un majoklu valsts agentura“
Mucenieku iela 3
Riga, LV-1050
LATVIJA

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 15.12.2008

Numer pomocy N 431/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Luftfahrtforschungsprogramm

Podstawa prawna Haushaltsgesetz des Bundes, Bundeshaushalt 2008: Kapitel 0902; Titel 68394,
89294: Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt in
Verbindung mit den Haushaltsgesetzen der Länder Förderung von Forschungs-
und Technologievorhaben sowie Integrierter Technologieprojekte im Rahmen des
nationalen Luftfahrtforschungsprogramms —Zweiter Programmaufruf (2009-
2012)— Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 236 vom 18. Dezember 2007
(S. 8288); der Programmaufruf enthält eine Stillhal

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 190 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 950 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Projektträger Luftfahrtforschung — DLR, PT-LF
Königswintererstraße 522-524
53227 Bonn-Oberkassel
DEUTSCHLAND

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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