
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 275/03)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.10.16.

A támogatás száma N 188/06

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Subvenciones a proyectos colectivos de gestión para la utilización de los recursos
marinos en Galicia

Jogalap Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a los proyectos
colectivos de gestión integral para el aprovechamiento de los recursos marinos
en Galicia, y se procede a su convocatoria

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A Spanyolországban végrehajtott támogatási intézkedések a tárgyi eszközökre
vonatkozó galíciai beruházásokra irányulnak, és céljuk a halászati erőforrások
kezelésének és termelésének javítása, vagy a higiéniai és (állat)egészségügyi felté-
telek és a termékminőség javítása, valamint a környezetszennyezés csökkentése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 2 020 000 EUR

A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2006

Érintett azdasági ágazatok A kollektív érdekeket képviselő szervezetek, mint például a halászat és az akva-
kultúra területén tevékenykedő egyesületek, szövetkezetek és termelői szerve-
zetek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos
Edificio Administrativo San Caetano
E-15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Egyéb információk Végrehajtási jelentés

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2006.7.19.

Támogatás száma N 250/06

Tagállam Lengyelország

Régió Dolnośląskie
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Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

LG Chem Poland Sp. z o.o.

Jogalap – Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. między i) Minis-
terstwem Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej; ii) Ministerstwem Transportu i
Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej; iii) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.;
iv) Miastem Wrocław; v) Gminą Kobierzyce; vi) Powiatem wrocławskim; vii)
Samorządem Województwa Dolnośląskiego; viii) Polską Agencją Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a ix) LG Chem, Ltd i x) LG
Chem Poland Sp. z o.o. — z drugiej strony

– Artykuł 80 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

– Uchwała Rady Ministrów nr 270/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmie-
niona dnia 15 listopada 2005 r. uchwałą Rady Ministrów nr 294/2005

– Umowa o dofinansowanie między Ministerstwem Gospodarki a LG Chem
Poland z dnia 30 listopada 2005 r.

– § 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego
uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, nr 79,
poz. 1724)

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Adókedvezmény, Nem piaci körülmények
között lebonyolított tranzakciók

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 22,53 millió PLN

Támogatás intenzitása 15,92 %

Időtartam 2017.12.31-ig

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információk —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.9.12.

Támogatás száma N 89/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Projet de soutien de l'Agence de l'Innovation Industrielle en faveur du prog-
ramme «HOMES»

Jogalap N 121/06

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés
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Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 39,105 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2011.12.31-ig

Gazdasági ágazat Elektronikai és optikai felszerelések, Villamosenergia-, gáz- és vízellátás, Építőipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agence de l'Innovation Industrielle
195, Boulevard Saint Germain
F-75007 Paris

Egyéb információk —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.9.3.

Támogatás száma N 117/07

Tagállam Németország

Régió Bayern

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Sanierung des Betriebsgeländes der „Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH“ durch
„57 Profi-Start GmbH 2003“

Jogalap Bayerische Haushaltsordnung

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 11,6 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2017.12.31-ig

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Teisenbergstraße 7
D-83395 Freilassing

Egyéb információk —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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