
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE 

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 106/03) 

Data przyjęcia decyzji 28.11.2008 

Numer środka pomocy państwa N 297/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) 3. Verkehrsforschungsprogramm der Bundesregierung, (hier Projektförde
rung des BMWi) 

Podstawa prawna Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Badania i rozwój 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 60 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
360 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2009–31.12.2014 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
11019 Berlin 
DEUTSCHLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

PL 8.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 106/11

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


Data przyjęcia decyzji 27.2.2009 

Numer środka pomocy państwa N 351/08 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region 87(3)(a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes 
biomasas 

Podstawa prawna Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma” “Atbalsts 
uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību 
dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas 
un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība 
projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu 
projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
43,38 mln LVL 

Intensywność pomocy 40 % 

Czas trwania do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

PL C 106/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2009

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


Data przyjęcia decyzji 19.3.2009 

Numer środka pomocy państwa N 124/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the 
financial and economic crisis” 

Podstawa prawna Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regu
lations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ 
approved on 17 February 2009. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
20 mln LVL 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Latvian Guarantee Agency 
11/13;15, Tirgonu Str. 
Riga, LV-1050 
LATVIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

PL 8.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 106/13

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

