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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 20/02)

Data przyjęcia decyzji 25.6.2008

Numer pomocy N 299/07

Państwo członkowskie Polska

Region Kujawsko-Pomorski

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2005,
nr 249, poz. 2104 ze zm.); ustawa z 20 października 1994 roku o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 ze zm.) w związku z
ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.); ustawa z 20 marca 2002 roku o finan-
sowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 ze zm.); ustawa z
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
(Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 2005, nr 236,
poz. 2002) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 13 lipca 2004
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyj-
nych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaco-
nych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 2004, nr 261, poz. 1683);
uchwała Rady Ministrów z 14 listopada 2006 roku „Wsparcie finansowe inwes-
tycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o w Łysomicach
pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006–2010”; uchwała Rady
Gminy Łysomice nr XLVII/215/06 z dnia 8 września 2006 roku w sprawie
udzielania przez Gminę Łysomice pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja;
uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr XLIV/653/06 z 13 marca 2006
roku zmieniająca uchwałę nr 615/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 roku
ze zm. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego; umowa o wypłatę dotacji celowej dotację zawarta
promiędzy Ministrem Gospodarki a Sharp Manufacturing Poland w dniu
6 grudnia 2006 r.
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Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 183,9 mln PLN

Intensywność pomocy 29,55 %

Czas trwania Do 31.12.2017

Sektory gospodarki Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Wójt Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
PL-87-148 Łysomice

Urząd Skarbowy
ul. Mazowiecka 63/65
PL-87-100 Toruń

Zarząd Województwa
plac Teatralny 2
PL-87-100 Toruń

Starosta Powiatu Toruńskiego
Szosa Chełmińska 30/32
PL-87-100 Toruń

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 342/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region ČR bez hl. města Prahy

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Housing and Social Programme for problematic districts

Podstawa prawna Intervence 5.2 IOP, „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ podporovaná
aktivita 5.2.b, Regenerace bytových domů a relevantní segmenty podporované
aktivity 5.2.c, Pilotní projekty zaměřené na sociálně vyloučené romské locality

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny, rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 356 mln CZK

Intensywność pomocy —
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Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Nieruchomości

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Staroměstské náměstí 6
CZ-110 00 Praha 1

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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