
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 46/03)

Data przyjęcia decyzji 4.6.2008

Numer środka pomocy N 153/08

Państwo członkowskie Polska

Region Pomorskie

Tytuł Pomoc na rozbudowę portu lotniczego Gdańsk-Rębiechowo

Podstawa prawna Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część
83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. nr 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 241, poz.
1760)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Około 6 mln PLN (ok. 1,7 mln EUR)

Intensywność pomocy Około 37 %

Czas trwania pomocy Pomoc będzie przyznana do dnia 30 czerwca 2008 r.

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
PL-80-810 Gdańsk

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 13.1.2009

Numer środka pomocy N 307/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezko

Nazwa Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava
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Podstawa prawna Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Programový dokument ROP NUTS II
Moravskoslezsko 2007–2013, vybrané části. Prováděcí dokument ROP NUTS II
Moravskoslezsko 2007–2013, vybrané části. Usnesení vlády ČR ze dne 15. listo-
padu 2006, kterým byl schválen mimo jiné návrh Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko pro období 2007–2013. Usnesení Zastupi-
telstva Moravskoslezského kraje č. 8/741/1 ze dne 22. prosince 2005. Podnika-
telský plán letiště Ostrava, a. s. 2005–2015. Generel rozvoje letiště 2005–2015

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Ok. 268 500 000 CZK

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 %

Czas trwania pomocy Pomoc będzie przyznawana do dnia 31.12.2013 r.

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Úřad Regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko
Hrabákova 1/1861
CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

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 13.1.2009

Numer środka pomocy N 332/08

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa środka pomocy (lub nazwa
beneficjenta)

Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til visse kategorier af passa-
gerer, som benytter fjernbuslinjer

Podstawa prawna Aktstykke — Ordningen optages på Finansloven. Staten indgår en kontrakt med
de fjernbusoperatører, der ønsker at deltage i ordningen

Rodzaj środka pomocy Zwrot należności taryfowych

Cel pomocy Zagwarantowanie, aby określone grupy klientów — dzieci (tj. rodziny z
dziećmi), studenci i emeryci — otrzymywały stałe zniżki na dalekobieżne prze-
jazdy autokarowe, poprzez zawieranie zamówień publicznych na usługi z
poszczególnymi przewoźnikami autokarowymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 59 mln DKK (7 919 000 EUR) przez cały okres przyznawania pomocy

Intensywność pomocy Zwrot 50 % ceny biletu (w przypadku darmowych przejazdów dla dzieci) oraz
25 % ceny biletu
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Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Dalekobieżne przewozy autokarowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Transportministeriet
Frederiksholms kanal 27 F
DK-1220 København K

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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