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Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС
Случаи, в които Комисията няма възражения
(текст от значение за ЕИП)

(2012/C 71/03)

Дата на приемане на решението

12.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33023 (11/NN)

Държава-членка

Ирландия

Регион

—

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the
Insurance Compensation Fund

Правно основание

Insurance Act 1964

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в иконо
миката

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 738 милиона EUR

Интензитет

—

Времетраене

—

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Insurance Compensation Fund

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите
езикова/и версия/и на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

26.1.2012 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33314 (11/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Cataluña

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que
tengan méritos artísticos y culturales

Правно основание

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan
méritos artísticos y culturales.
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Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 1 милион EUR
Общ бюджет: 6 милиона EUR

Интензитет

20 %

Времетраене

13.4.2011 г.—31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

ICIC
Rambla Santa Mónica, 8
08002 Barcelona
ESPAÑA

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите
езикова/и версия/и на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm

Дата на приемане на решението

20.12.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33422 (11/N)

Държава-членка

Полша

Регион

—

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Правно основание

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych
2. Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka
Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji
ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad
ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpiecze
niowych

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Износ и интернационализация

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Определя се в годишния закон за бюджета.

Интензитет

—

Времетраене

1.1.2012 г.—31.12.2016 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

9.3.2012 г.

9.3.2012 г.
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Название и адрес на предоставящия орган

KUKE SA
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
POLSKA/POLAND

Други сведения

—

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите
езикова/и версия/и на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm
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