
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 250/02)

Data przyjęcia decyzji 20.8.2008

Numer pomocy N 21/08

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP

Podstawa prawna — Art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektó-
rych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz.
1287 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsię-
biorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności
publicznoprawnych (Dz.U. nr 169, poz. 1202).

— Art. 67a i art. 67 b § 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) — oraz rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatko-
wych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz.U. nr 179,
poz. 1266)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Ulga podatkowa, ulga podatkowa, obniżenie podstawy podatku dochodowego,
obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenie spłaty długu,
umorzenie długu

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 125 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 9.10.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowyc
Naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minister Środowiska
Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa

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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Data przyjęcia decyzji 17.6.2008

Numer pomocy N 209/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region Noord-Brabant

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Oosterhout

Podstawa prawna Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oosterhout en Grondexploitatie-
maatschappij Eiland Zwaaikom C.V.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc związana z zawieranymi umowami, ochrona środowiska, rozwój regio-
nalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,7 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3,7 mln EUR

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania 1.6.2008-

Sektory gospodarki Budownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Nederland

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 16.7.2008

Numer pomocy N 251/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Änderung der Beihilferegelung „Unternehmenserhaltende Maßnahmen“ für KMU
in Kärnten

Podstawa prawna Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Richtlinie Unternehmenserhaltende Maßnahmen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, restrukturyzacja
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,9 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5,22 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 9.10.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

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 10.7.2008

Numer pomocy N 265/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Režim investiční podpory pro snížení emisí NOx a prachových částic z nespalo-
vacích zařízení

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

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., 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 autori-
zace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb., a vyhlášky
č. 570/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení 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 č. 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 formálnímu
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)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska
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Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 83,65 mln CZK

Intensywność pomocy 50 %, 60 %, 70 %

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/
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