
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 9/03)

Data przyjęcia decyzji 26.11.2008

Numer pomocy N 378/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas para la realizacion de proyectos de innovacion (ALDATU)

Podstawa prawna Borrador de anuncio de la sociedad pública para la promoción y reconversión
industrial (SPRI), por el que se regulan las ayudas para la realización de
proyectos de innovación en las organizaciones del país vasco

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.6.2009-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

SPRI
Alameda de Urquijo no 36, 4o

E-48011 Bilbao

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 26.11.2008

Numer pomocy N 416/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subprograma Avanza I+D. Proyectos de innovación en materia de procesos y
organización
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Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ITC/464/2008, de 20 de
febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica 2008-2011

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 100 mln EUR

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania Do 31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción
C/ Capitán Haya, no 41
E-28071 Madrid

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 10.12.2008

Numer pomocy N 480/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Turn around Beratung für Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen
Situation

Podstawa prawna Richtlinie Turn Around Beratung des BMWi

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, zatrud-
nienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 30 mln EUR

Intensywność pomocy 75 %
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Czas trwania 2008-2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Charlottenstraße 33-33a
D-10117 Berlin

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 12.12.2008

Numer pomocy N 531/08

Państwo członkowskie Słowenia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Guarantee scheme for credit institutions in Slovenia

Podstawa prawna Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), Uredba o
merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86(a) členu Zakona o Javnih
financah

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12 000 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 11.12.2008-11.6.2009

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za finance
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

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/

14.1.2009 C 9/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data przyjęcia decyzji 10.12.2008

Numer pomocy N 545/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Thüringen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Masdar PV GmbH

Podstawa prawna Investitionszulagengesetz 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Februar 2007 (Bundesgesetzblatt I S. 282) sowie eventuelle Nachfolgerege-
lungen; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ (Bundesanzeiger Nr. 85 vom 8. Mai 2007, S. 4713; Bun-
desanzeiger Nr. 145 vom 24. September 2008, S. 3452 ff.)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 28,62 mln EUR

Intensywność pomocy 19 %

Czas trwania 2008-2011

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Thüringer Aufbaubank, Bereich Wirtschaftsförderung Zuschuss,
Gorkistraße 9
D-99084 Erfurt

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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