
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 73/01)

Data przyjęcia decyzji 23.12.2008

Numer pomocy N 143/08

Państwo członkowskie Słowacja

Region Stredné Slovensko

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) ZSNP, a.s.

Podstawa prawna Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov; Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor-
ších predpisov

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 65,8 mln SKK

Intensywność pomocy 12 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Environmentálny fond
Bukureštská 4
813 26 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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 24.2.2009

Numer pomocy N 77/09

Państwo członkowskie Węgry

Region —

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

Podstawa prawna Art. 23/A, 23/C and 23/D. of the Government Decree 85/2004. (IV. 19.) on the
Procedure regarding State Aid defined by Article 87 (1) of the EC Treaty and on
the Regional Aid Map

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Umowy ad hoc

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 22.2.2009-31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

All competent aid granting authorities in the Hungary

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 24.2.2009

Numer pomocy N 78/09

Państwo członkowskie Węgry

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with subsidised inte-
rest rate

Podstawa prawna Art. 23/B, Art. 23/C and Art. 23/D of the Government Decree 85/2004. (IV.
19.) on the Procedure regarding State Aid defined by Article 87 (1) of the EC
Treaty and on the Regional Aid Map

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy Umowy ad hoc

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 23.2.2009-31.12.2010
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

All competent aid granting authorities in Hungary

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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