
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 151/04) 

Data przyjęcia decyzji 1.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 356/08 

Państwo członkowskie Dania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Forhøjelse af støtte til elektricitet fremstillet ved biogas 

Podstawa prawna Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 
2006. Ændringerne, som anmeldes, fremgår af lov nr. 505 af 17. juni 
2008. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 150 mln DKK; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
3 000 mln DKK 

Intensywność pomocy 53 % 

Czas trwania 2008–2028 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Energinet.dk (statsejet transmissionoperatør) 

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


Data przyjęcia decyzji 20.5.2009 

Numer środka pomocy państwa NN 23/09 

Państwo członkowskie Dania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Redningsstøtte til Fionia Bank 

Podstawa prawna Lov nr. 1003 af 10/10/2008 
Rammeaftale mellem afviklingsselskabet og Fionia Bank af 22/2/2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
6 100 mln DKK 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 15.4.2009–14.10.2009 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Dronningens 
Tværgade 4,1 
1302 Copenhagen 
DANMARK 

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 25.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 185/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regime per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie imprese in 
difficoltà 

Podstawa prawna Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo
mica n. 296 del 18/12/2008, Criteri e modalità di funzionamento del 
Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti 
U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 35 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
500 mln EUR
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 

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 25.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 187/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regime per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie imprese in 
difficoltà 

Podstawa prawna Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo
mica n. 296 del 18/12/2008, Criteri e modalità di funzionamento del 
Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti 
U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 35 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
500 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 

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
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