
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 162/01) 

Data przyjęcia decyzji 7.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 438/08 

Państwo członkowskie Francja 

Region Guadeloupe, Martinique, Réunion 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Déductibilité de la TVA pour certains produits exonérés 

Podstawa prawna 5 o du 1 de l’article 295 du code général des impôts, articles 50 undecies 
et duodecies de l’annexe IV du même code 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Ulga podatkowa 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 100 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 500 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2009–31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 
139 rue de Bercy — Télédoc 536 
75572 Paris CEDEX 12 
FRANCE 

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 7.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 440/08 

Państwo członkowskie Francja 

Region Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la modernisation de l’hôtellerie 

Podstawa prawna Article 13 du projet de loi pour le développement économique de 
l’outre-mer (LODEOM) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 13,5 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2009–31.12.2013 

Sektory gospodarki NACE Rév. 2: I55.1 Hôtels et hébergement similaire 

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 

Data przyjęcia decyzji 18.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 600/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) FuE-Programm „Mikrosystemtechnik” Bayern (MST) 

Podstawa prawna Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; 
Artikel 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Bayern 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Transakcje na warunkach pozarynkowych 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 4,1 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 20,5 mln 
EUR
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Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 
DEUTSCHLAND 

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 20.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 279/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto 
agli investimenti in capitale di rischio 

Podstawa prawna Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione 
europea — quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure 
di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale 
situazione di crisi finanziaria ed economica (Articoli 1-2, 7-10) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Kapitał 
podwyższonego ryzyka 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Budżet — 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Marche; Regione Lombar
dia; Camera di Commercio di Vicenza; Regione Campania 

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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