
II 

(Informacje) 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 125/01) 

Data przyjęcia decyzji 23.3.2009 

Numer środka pomocy N 395/08 

Państwo członkowskie Republika Słowenii 

Region — 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Shema za spodbujanje nabave okolju prijaznejših težkih tovornih vozil 

Podstawa prawna Sklep Vlade Republike Slovenije št. 35405-2/2008/7 (175. redna seja 
z dne 26.6.2008 na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 21. 
člena in 38. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), v skladu z Resolucijo 
o prometni politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/06) 

Rodzaj środka pomocy Koszty kwalifikowane na jeden samochód stanowi różnica ceny inwes
tycji pomiędzy pojazdem z silnikiem EURO V i takim samym pojazdem 
z silnikiem EURO IV. 

Cel pomocy Celem programu jest promowanie zakupu nowych bardziej przyjaznych 
dla środowiska samochodów ciężarowych z urządzeniami kontroli emisji 
spalin w związku z przewidywanym terminem rozpoczęcia ich obowiąz
kowego stosowania. 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 4 000 000 EUR. 

Intensywność pomocy 50 % kosztów kwalifikowanych, 60 % dla średnich przedsiębiorstw 
i 70 % dla małych przedsiębiorstw. 

Czas trwania pomocy Od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. 

Sektory gospodarki Transport drogowy towarów 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za promet 
Direktorat za promet 
Langusova 4 
1535 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Inne informacje —
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Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 29.4.2009 

Numer środka pomocy N 570/08 

Państwo członkowskie Polska 

Region Podlaskie 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Pomoc na inwestycje w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 

Podstawa prawna Uchwała nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spółki prawa handlowego; 
Akt notarialny dotyczący zawiązania Spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.; Zgoda 
Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 
765082) na objęcie przez P.P. „Porty Lotnicze” 49,78 % udziałów w Port 
Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udziałem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, wkład rzeczowy, wkład kapitałowy 

Budżet Ok. 650 mln PLN 

Sektory gospodarki Transport lotniczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Marszałek Województwa Podkarpackiego 
ul. Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów 
POLSKA/POLAND 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 
ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa 
Minister Infrastruktury 
ul. Chałubinskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 29.4.2009 

Numer środka pomocy N 642/08 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region Severovýchod
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Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

N 642/08 – Ceská republika – Veejné financování alternativních plnicích 
stanic pro provozovatele veejné dopravy. 

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; zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády 
č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné 
linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního 
odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslu 
žnosti (včetně přílohy); usnesení vlády České republiky ze dne 
17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; 
usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 
k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007–2013; usnesení 
vlády České republiky ze dne 11. května 2005 č. 563 k Programu 
podpory alternativních paliv v dopravě – zemní 
plyn; programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu 
regionu soudržnosti Severovýchod – relevantní části; prováděcí doku
ment k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Severovýchod – relevantní části 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny, rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia oraz inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet 3 mln EUR 

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych; intensywność pomocy 
może zostać przekroczona o 10 % w przypadku przyznania pomocy 
średniemu przedsiębiorstwu i o 20 % w przypadku 
przyznania pomocy małemu przedsiębiorstwu. 

Czas trwania pomocy Od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Sektory gospodarki Transport drogowy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (Regional Council of 
the North-East Cohesion Region) 
Pražská 320/8 
500 04 Hradec Králové 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 24.3.2009 

Numer środka pomocy NN 4/09 (ex N 361/08) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Flughafen Dresden 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna
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Cel pomocy Odbudowa i rozbudowa jedynego pasa startowego na lotnisku 
w Dreźnie 

Forma pomocy Bezzwrotne dotacje 

Budżet 60 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania pomocy 2006–2007 

Sektory gospodarki Sektor transportu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Meißen, Landkreis 
Kamenz, Cities of Dresden, Halle and Leipzig 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm-Buck Str. 2 
01097 Dresden 
DEUTSCHLAND 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 8.4.2009 

Numer środka pomocy N 45/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Toscana 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

N 45/09 – Italia – Progetto relativo a interventi integrati per il sistema 
aeroportuale toscano 

Podstawa prawna Decreto dirigenziale n. 83 del 19.1.2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój sektorowy; rozwój regionalny; 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 8 mln EUR 

Intensywność pomocy — do poziomu 70 % dla portów lotniczych we Florencji i Pizie 
— 100 % dla portów lotniczych w Sienie, Grossetto i Marina di Campo 

Czas trwania pomocy 2009–2011 

Sektory gospodarki Transport lotniczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Toscana 
Direzione Generale politiche Territoriali e Ambientali — Settore Sistema 
Integrato Porti 
Aeroporti e Logistica 
Via Slataper 6 
50134 Firenze 
ITALIA 

Inne informacje —
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Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 23.4.2009 

Numer środka pomocy N 60/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa środka pomocy (lub nazwa 
beneficjenta) 

Wijziging van subsidieregeling N 208/00 voor openbare inlandterminals 
(SOIT) 

Podstawa prawna Besluit van het ministerie van vervoer, openbare werken en waterbeheer 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ułatwienie budowy terminali lądowych w celu przesunięcia większej 
części ruchu towarowego z transportu drogowego na transport śródlą
dowy i transport kolejowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 11,95 mln EUR 

Czas trwania pomocy 2000–2003 (ostatnich decyzji nie podjęto do czasu zwiększenia 
budżetu) 

Sektory gospodarki Transport 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister van Verkeer en Waterstaat 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie: 

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