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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/C 71/03)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

12.10.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33023 (11/NN)

Κράτος μέλος

Ιρλανδία

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

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

Νομική βάση

Insurance Act 1964

Είδος μέτρου

Ατομική Ενίσχυση

Στόχος

Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 738 εκατ. EUR

Ένταση

—

Διάρκεια

—

Κλάδοι της οικονομίας

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Insurance Compensation Fund

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

26.1.2012

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33314 (11/N)

Κράτος μέλος

Ισπανία

Περιφέρεια

Cataluña

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

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

Νομική βάση

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la con
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artí
sticos y culturales.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Πολιτισμός

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 1 εκατ. EUR
Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 6 εκατ. EUR

Ένταση

20 %

Διάρκεια

13.4.2011-31.12.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

ICIC
Rambla Santa Mónica, 8
08002 Barcelona
ESPAÑA

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

20.12.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33422 (11/N)

Κράτος μέλος

Πολωνία

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Νομική βάση

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 ubezpieczenio
wych

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Εξαγωγές και διεθνοποίηση

Είδος ενίσχυσης

Εγγύηση

Προϋπολογισμός

Θα καθοριστεί στον ετήσιο νόμο για τον προϋπολογισμό.

Ένταση

—

Διάρκεια

1.1.2012-31.12.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

9.3.2012

9.3.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm
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