
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 53/01)

Data przyjęcia decyzji 13.1.2009

Numer środka pomocy N 325/07

Państwo członkowskie Słowenia

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Uvedba sistema davka na tonažo v korist pomorskemu prometu

Podstawa prawna Zakon od davku na tonažo z dne 22. junija 2007

Rodzaj środka pomocy Środek fiskalny

Cel pomocy Promowanie transportu morskiego i wsparcie dla przechodzenia na bandery
europejskie

Forma pomocy Zastąpienie podatku od osób prawnych stawką ryczałtową

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 10 lat

Sektory gospodarki Transport morski

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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Data przyjęcia decyzji 12.11.2008

Numer środka pomocy N 388/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Alpi Eagles SpA — Aiuti per il salvataggio

Podstawa prawna Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge del 30 luglio 1998, n. 274

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Nie dotyczy

Forma pomocy Gwarancja kredytowa

Budżet 17 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 6 miesięcy

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Molise, 2
I-00187 Roma

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 415/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Innovationsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr

Podstawa prawna Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln,
51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004 and Innova-
tionsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój transportu kombinowanego w celu przeniesienia części transportu towa-
rowego z transportu drogowego na inne formy transportu

Forma pomocy Bezzwrotne dotacje

Budżet Maksymalnie 24 mln EUR (4 mln EUR rocznie)

Intensywność pomocy Maksymalna intensywność do 30 % kosztów kwalifikowalnych odpowiednio na
innowacyjne technologie i wyposażenie oraz maksymalna intensywność pomocy
do 50 % kosztów kwalifikowalnych na analizę wykonalności
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Czas trwania pomocy 1.1.2009-31.12.2014

Sektory gospodarki Sektor transportu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion Innovation
und Telekommunikation
Abteilung III/14
Renngasse 5
A-1010 Wien

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 28.1.2009

Numer środka pomocy 469/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interoperabilita v železniční dopravě

Podstawa prawna Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje; nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního
systému, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a
technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších
předpisů; vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb.,
o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Stopniowe zapewnienie technicznej i operacyjnej kompatybilności między syste-
mami kolejowymi w Republice Czeskiej a systemami kolejowymi w sąsiadują-
cych krajach (interoperacyjność), a także między poszczególnymi jednostkami
działającymi w sektorze transportu kolejowego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 1 mld CZK (40 mln EUR)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania pomocy 2009-2013

Sektory gospodarki Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy ČR
Nábreží Ludvíka Svobody 12
CZ-110 15 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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