
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 196/01) 

Data przyjęcia decyzji 17.6.2009 

Numer środka pomocy państwa N 449/08 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Campania 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato strada- 
rotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola 

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609 
del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia 
tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola. 
Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Przyznanie pomocy na uruchomienie nowej usługi kolejowej w ramach 
transportu kombinowanego między portem Neapol a portem lotniczym 
Nola na okres 3 lat 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 1 322 000 EUR 

Intensywność pomocy Średnio 18 % (31 % w pierwszym roku, 23 % w drugim i 8 % 
w trzecim). 

Czas trwania 3 lata 

Sektory gospodarki Transport kombinowany 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Campania Centro Direzionale 
Isola C3 
80143 Napoli NA 
ITALIA 

Inne informacje —
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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 25.6.2009 

Numer środka pomocy państwa N 219/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei 
contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di 
navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo 

Podstawa prawna Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Zatrudnienie 

Forma pomocy Obniżenie składki na zabezpieczenie społeczne 

Budżet 20 mln EUR 

Intensywność pomocy Do 45 % 

Czas trwania 1.1.2009–31.12.2009 

Sektory gospodarki Transport morski 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dei Trasporti 

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

PL C 196/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009

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

