
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 122/01) 

Data przyjęcia decyzji 23.12.2008 

Numer środka pomocy państwa N 406/08 

Państwo członkowskie Polska 

Region Mazowieckie, Warszawa 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Robert Bosch Sp. z o.o. 

Podstawa prawna Projekt umowy ramowej o udzielenie pomocy publicznej w formie 
dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Robert Bosch 
Sp. z o.o 
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 
przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Centrum 
Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2008–2010” 
art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,09 mln 
PLN 

Intensywność pomocy 2,5 % 

Czas trwania do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Działalność usługowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

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/index.htm
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Data przyjęcia decyzji 19.2.2009 

Numer środka pomocy państwa N 649/08 

Państwo członkowskie Polska 

Region Łódzkie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. 

Podstawa prawna Projekt umowy ramowej o udzielenie pomocy publicznej w formie 
dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a SWS Business Process 
Outsourcing Poland Sp. z o.o. 
Uchwała Rady Ministrów nr 174/2008 z dnia 2 września 2008 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie 
finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsour
cing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, 
w latach 2008–2010” 
art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,107 mln 
PLN 

Intensywność pomocy 2,82 % 

Czas trwania do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Działalność usługowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

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/index.htm 

Data przyjęcia decyzji 23.12.2008 

Numer środka pomocy państwa NN 54/b/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de avales para entidades de crédito en España 

Podstawa prawna Real Decreto-Ley 7/2008, Orden adoptada el 21 de noviembre de 2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 100 000 
mln EUR
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Intensywność pomocy — 

Czas trwania 6 miesięcy 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General del Tesoro 
Paseo del Prado 6 
Madrid 
ESPAÑA 

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/index.htm 

Data przyjęcia decyzji 4.2.2009 

Numer środka pomocy państwa N 15/09 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime temporaire relatif aux aides sous forme de taux d'intérêt bonifiés 

Podstawa prawna Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 1511-1 à L. 
1511-5, L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du code général des collec
tivités territoriales; circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 
sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques 
des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; 
circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la régle
mentation communautaire de la concurrence applicable aux aides publi
ques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 
24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des 
aides publiques aux entreprises. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet — 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

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/index.htm
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Data przyjęcia decyzji 16.4.2009 

Numer środka pomocy państwa NN 54/b/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificación al Régimen de avales 

Podstawa prawna Real Decreto-Ley 7/2008, Orden adoptada el 21 de noviembre de 2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 100 000 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 6 miesięcy 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General del Tesoro 
Paseo del Prado 6 
Madrid 
ESPAÑA 

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/index.htm
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