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Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88
от Договора за ЕО
Случаи, в които Комисията няма възражения
(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/03)

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 522/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Loi de programme pour l'outre-mer

Правно основание

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчната основа

Бюджет

Годишен бюджет: 360 милиона EUR

Интензитет

—

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия
орган

Direction générale des impôts

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 524/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

TVA non perçue récupérable

Правно основание

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de
l'annexe IV du même code

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

19.1.2008 г.

19.1.2008 г.
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Бюджет

Годишен бюджет: 200 милиона EUR

Интензитет

—

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия
орган

Direction générale des impôts

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.10.2007 г.

Помощ №

N 529/06

Държава-членка

Франция

Регион

Départements d'outre-mer (DOM)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Octroi de mer

Правно основание

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 165 милиона EUR

Интензитет

—

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия
орган

Direction générale des douanes et des droits indirects

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Дата на приемане на решението

28.11.2007 г.

Помощ №

N 385/07

Държава-членка

Германия

Регион

Freistaat Sachsen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

ARISE Technologies Corporation

Правно основание

35. GA-Rahmenplan

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 7 440 000 милиона EUR

Интензитет

15 %

Времетраене

1.11.2006 г.-31.10.2009 г.

Икономически отрасли

Електрическо и оптично оборудване

Название и адрес на предоставящия
орган

Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Straße 9,
D-01069 Dresden
Finanzamt Bischofswerda
Kirchstraße 25
D-01877 Bischofswerda

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

30.11.2007 г.

Помощ №

N 496/07

Държава-членка

Италия

Регион

Lombardia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fondo NEXT

Правно основание

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Рисков капитал

Вид на помощта

Отпускане на рисков капитал

Бюджет

Общ бюджет: 12,23 милиона EUR

Интензитет

—

Времетраене

20.8.2007 г.-10.10.2016 г.

19.1.2008 г.

19.1.2008 г.
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Икономически отрасли

—

Название и адрес на предоставящия
орган

Regione Lombardia

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на
автентичните езикови версии на сайта:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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