
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 283/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji 26.9.2006

Numer środka pomocy N 178/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa Výzkumný program ministerstva dopravy na léta 2007 – 2011

Podstawa prawna — Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů

— Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy dotacja

Budżet 306 352 000 CZK (10 736 372 EUR) (ogółem)

Intensywność pomocy 100 % (na badania podstawowe), 75 % (na badania przemysłowe), 50 % (na
badania przedkonkurencyjne)

Czas trwania pomocy Do 31 grudnia 2011 r.

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy
Nábř. L. Svobody 12
CZ-110 15 Praha 1

Inne informacje Władze czeskie zobowiązały się do przedstawienia Komisji corocznego sprawo-
zdania dotyczącego wdrażania programu

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 22.6.2006

Numer pomocy N 302/05

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa Prywatyzacja przedsiębiorstwa Jídelní a lůžkové vozy, świadczącego usługi
gastronomiczne w pociągach

Podstawa prawna Usnesení vlády č. 145 ze dne 2. února 2005 a § 10 odst. 1 zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu

Cel pomocy Zapewnienie pasażerom wysokiej jakości usług, podniesienie atrakcyjności
usług świadczonych w pociągach oraz wspieranie wspólnych przedsiębiorstw
kolejowych i gastronomicznych

Budżet Cena zakupu wszystkich udziałów udostępnionych do sprzedaży wynosi 20
mln CZK (705 756,51 EUR)

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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Data przyjęcia decyzji 22.2.2006

Numer pomocy N 397/05

Państwo członkowskie Niemcy

Nazwa Wytyczne w sprawie wsparcia finansowego na rzecz obiektów przeładunko-
wych w transporcie kombinowanym

Podstawa prawna: Haushaltgesetz des Bundes für das Jahr 2005 und die Richtlinie zur Förderung
vom Umschlaganlagen des Kombinierter Verkehrs

Cel pomocy Przedłużenie programu dopłat na budowę terminali w transporcie kombino-
wanym w celu dalszego wspierania transportu kolejowego i śródlądowego

Budżet 52,53 mln EUR roczn

Intensywność pomocy 50 %-85 %

Czas trwania 2006-2008 r.

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 12.10.2006

Numer środka pomocy N 427/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wyłącznie Wielka Brytania

Tytuł Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS)

Podstawa prawna Railways Act 2005, Section 6, 8 and 10

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego

Forma pomocy Dotacje na przewóz kontenerów w transporcie intermodalnym

Budżet 20mln GBP (29 mln EUR) rocznie przez okres 3 lat. Ogółem budżet wynosi
60 mln GBP (87 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 30 %

Czas trwania pomocy 3 lata, od 1.4.2007 do 31.3.2010 r.

Sektory gospodarki Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Transport UK, the Scottish Executive and the Welsh Assembly
Government

Inne informacje Sprawozdanie zostanie przedłożone pod koniec wymienionego okresu

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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Data przyjęcia decyzji 26.9.2006

Numer środka pomocy N 564/05

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa Podpora (dotace) ke krytí ztrát v důsledku nedostatečných plavebních
podmínek na úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem,
způsobených výjimečným obdobím nízkých srážek

Podstawa prawna Návrh usnesení vlády České republiky o poskytnutí dotace ke krytí ztrát
v důsledku nedostatečných plavebních podmínek na úseku Labe mezi Ústím
nad Labem a státní hranicí s Německem

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata strat powstałych w wyniku niekorzystnych warunków żeglugi

Forma pomocy Dotacja

Budżet 84,7 mln CZK

Czas trwania pomocy 2004-2010 r.

Sektory gospodarki Transport wodny śródlądowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/222, CZ-110 15 Praha 1

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 22.2.2006

Numer pomocy N 565/05

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa Gwarancje państwa w celu sfinansowania zakupu taboru kolejowego przez
przedsiębiorstwo Česke Dráhy (Koleje Czeskie)

Podstawa prawna Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnu-
tého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel

Cel pomocy Ułatwienie zakupu nowego taboru pasażerskiego przez przedsiębiorstwo Česke
Dráhy

Budżet Gwarancje państwa zostaną udzielone na zabezpieczenie spłaty kredytu do
wysokości 30 mln EUR wraz z odsetkami i opłatami na rzecz przedsiębiorstwa
EUROFIMA

Intensywność pomocy Gwarancje państwa obejmują 95 % wartości kredytu; pozostałe 5 % pokrywają
Koleje Czeskie ze środków własnych

Czas trwania Termin ważności udzielanych gwarancji państwa upływa z dniem 31 grudnia
2019 r.

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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