
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 146/01) 

Data przyjęcia decyzji 19.3.2009 

Numer środka pomocy państwa N 348/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de Ayudas de IDAE a la financiación de proyectos estratégicos 
de inversión en Ahorro y Eficiencia Energética 

Podstawa prawna Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la Diversi
ficación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 29/5/2008 por la que se 
establecen las Bases Reguladoras, en adelante «Bases Reguladoras», para 
la convocatoria 2008 del programa de ayudas IDAE a la financiación de 
proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética 
dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética en España (E4). Publicada en el BOE núm. 138 
de 7/6/2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 60 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 380 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 50–80 % 

Czas trwania 1.12.2008–31.12.2012 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
C/Madera, 8 
28004 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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Data przyjęcia decyzji 1.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 573/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Toscana 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Istituzione di un regime di aiuti di stato agli investimenti in materia di 
fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione 
e teleriscaldamento 

Podstawa prawna Decreto Dirigenziale n o 2450/2008, Decreto Dirigenziale n o 2773/2008 
e Decreto Dirigenziale n o 4852/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 53 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 50–80 % 

Czas trwania 1.1.2009–31.12.2013 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Toscana 
Settore Miniere e Energia 
Via R. Bardazzi, 19/21 
50127 Firenze 
ITALIA 

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 

Data przyjęcia decyzji 30.3.2009 

Numer środka pomocy państwa N 140/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Plan de competitividad del Sector automoción. Actuaciones para la 
inversión destinada a la producción de productos más respetuosos con 
el medio ambiente 

Podstawa prawna Orden ITC/21/23009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas para la realización 
de actuaciones en le marco del Plan de Competitividad del Sector 
Automoción 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania
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Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 300 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania do 31.12.2009 

Sektory gospodarki Przemysł motoryzacyjny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
P o de la Castellana 160, 4 a Pl, 21 a 
28070 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 29.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 222/09 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — 

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

Podstawa prawna Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike 
počas trvania finančnej a hospodárskej krízy 
Z.z. c. 523/2004, v znení neskorších predpisov 
Z.z. c. 511/1992 v znení neskorších predpisov, 
Z.z. c. 231/1999 v znení neskorších predpisov, 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi, Dotacja na spłatę 
oprocentowania 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 400 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.5.2009–31.12.2010 

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 8.6.2009 

Numer środka pomocy państwa N 307/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regimen temporal de ayuda para conceder cantidades limitadas de ayuda 
compatible 

Podstawa prawna Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos sobre el maco nacional transitorio de concesión de ayudas de 
importe limitado a empresas como consecuencia de la crisis económica 
y financiera 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1 400 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 15.6.2009–31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Todas las autoridades competentes en 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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