
II

(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)

(2009/C 7/01)

Data przyjęcia decyzji 25.11.2008

Numer środka pomocy N 352/08

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Régime d'aides en faveur des modes de transport alternatif à la route pour la
période 2008-2013

Podstawa prawna Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection
de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui
réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatif à la
route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja

Budżet 2,5 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania pomocy 5 lat

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de la Région Wallonne
Place de la Wallonie, 1
B-5100 Namur

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/

13.1.2009 C 7/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data przyjęcia decyzji 30.10.2008

Numer środka pomocy N 421/08

Państwo członkowskie Francja

Region Guadeloupe

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Modifications du régime d'aides à caractère social instauré en 2004
(N 385/2004), modifié en 2006 (N 296/2006) au bénéfice de certaines
catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Guadeloupe à la France
métropolitaine

Podstawa prawna Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer, modifié par l'article 16 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc o charakterze społecznym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny szacowany na 6,21 milionów EUR

Intensywność pomocy n/d

Czas trwania pomocy 10 lat

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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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