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(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 218/01)

Data przyjęcia decyzji 5.6.2008

Numer pomocy N 669/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí za účelem snížení emisí NOx a
prachových částic

Podstawa prawna — 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

— 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění
vyhlášky 509/2005 Sb.,

— 356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky 363/2006 Sb. a
vyhlášky 570/2006 Sb.,

— 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci,
— 417/2003 Sb. nařízení vlády ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění naří-

zení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí,

— zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
— programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen

vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat Evropskou komisí k formál-
nímu hodnocení,

— implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007,
— směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29. června 2007 pro předkládání žádostí a

o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu
Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního
prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly
315 (životní prostředí)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 474,6 mln CZK

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
CZ-101 00 Praha 10

Inne informacje —

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 5.6.2008

Numer pomocy N 672/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí VOC do ovzduší

Podstawa prawna — 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

— 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění
vyhlášky 509/2005 Sb.,

— 356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky 363/2006 Sb. a
vyhlášky 570/2006 Sb.,

— 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci,
— 417/2003 Sb. nařízení vlády ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění naří-

zení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí,

— zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
— programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen

vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat Evropskou komisí k formál-
nímu hodnocení,

— implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 81,1 mln CZK

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
CZ-101 00 Praha 10

Inne informacje —

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 18.3.2008

Numer pomocy N 721/07

Państwo członkowskie Polska

Region Pomorskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Reuters Europe SA

Podstawa prawna Projekt Umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Reuters Europe SA
Uchwała nr 128/2007 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 w sprawie ustano-
wienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji reali-
zowanej w Gdańsku przez Reuters Europe SA oddział w Polsce pod nazwą:
»Centrum Usług Informacyjnych w latach 2007 i 2008«”
Art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1,0719 mln PLN

Intensywność pomocy 4 %

Czas trwania Do 31.12.2009

Sektory gospodarki Działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Inne informacje —

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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