
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 195/02) 

Data przyjęcia decyzji 2.7.2008 

Numer środka pomocy państwa N 847/06 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Západné Slovensko 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o. 

Podstawa prawna Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v platnom znení; 
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach 
z príjmov, v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/ 
1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení platnom k 31. decembru 2003, 
§ 35b;. Výnos Ministerstva hospodárstva č. 1/2005 o poskytovaní 
dotácií v rámci právomoci Ministerstva hospodárstva; Vyhláška Minister
stva hospodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investič
ných stimulov; Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení 
neskorších predpisov, § 54. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
2 314 mln SKK 

Intensywność pomocy 21,97 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Urządzenia elektryczne i optyczne
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska ul. č. 8 
812 67 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 17.6.2009 

Numer środka pomocy państwa N 584/08 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime d'aides aux énergies renouvelables de l'Agence pour le Dévelop
pement et la Maîtrise de l'Energie 2009-2013 

Podstawa prawna Délibération du Conseil d'Administration de l'Agence pour le Dévelop
pement et la Maîtrise de l'Energie n o 08-5-4 du 9 octobre 2008: 
»Système d'aides aux énergies renouvelables 2009-2013«. Loi du 
15 juillet 2008 relative au développement économique régional 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
735 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
20 avenue du Grésillé 
BP 90406 
49004 Angers Cedex 01 
FRANCE 

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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