
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 37/01)

Data przyjęcia decyzji 10.12.2008

Numer pomocy N 332/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Incentivos dirigidos a reducir la temporalidad del empleo en la Comunidad
Autónoma de Galicia

Podstawa prawna Orden por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos
a planes empresariales de incremento de la estabilidad laboral, cofinanciado por
el fondo social europeo y se procede a su convocatoria para el año 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zatrudnienie, rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 105 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Xunta de Galicia
Consellería de Trabajo
Dirección General de Promoción del Empleo
San Lázaro, s/n — Santiago de Compostela

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 18.12.2008

Numer pomocy N 462/08

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych usta-
wowo zwolnionych od opłat pocztowych

Podstawa prawna 1. Art. 30 ust. 2 ustawy z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. nr 130,
poz. 1188 ze zm.);

2. Art. 33 ustawy z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. nr 130, poz.
1188 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych
(Dz.U. nr 20, poz. 244) — uchylony;

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych
(Dz.U. nr 113, poz. 777);

5. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do
świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z
opłat:
— z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 87, poz. 822);
— z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. nr 70, poz. 629);
— z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 113, poz. 778);
— z dnia 7 lutego 2007 r. ( Dz.U. nr 27, poz. 180)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc socjalna dla indywidualnych konsumentów, promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,5 mln PLN

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10,48 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2004-31.12.2010

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

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/

Data przyjęcia decyzji 4.12.2008

Numer pomocy N 464/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Cultuurbeleggingsfondsen
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Podstawa prawna Artikel 5,18a van de Wet Inkomstenbelasting — vrijstelling culturele beleg-
gingen; Regeling cultuurprojecten

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2009-31.12.2013

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

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/

Data przyjęcia decyzji 19.1.2009

Numer pomocy N 13/09

Państwo członkowskie Portugalia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Limited amounts of aid

Podstawa prawna Portaria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Umowy ad hoc

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 750 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

All authorities granting State aid in Portugal

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 29.1.2009

Numer pomocy N 26/09

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendments to the support measures for the banking industry in Sweden

Podstawa prawna Förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fm

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 150 000 mln SEK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 10.2008-4.2009

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Riksgäldskontoret,
S-10374 Stockholm

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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