
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 209/01) 

Data przyjęcia decyzji 2.7.2009 

Numer środka pomocy państwa N 106/09 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Crédit d’impôt pour les dépenses de production en France d’œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles étrangères 

Podstawa prawna Article 131 de la Loi de finances pour 2009 n o 2008-1425 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Ulga podatkowa 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 15 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 45 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 20 % 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2012 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Centre National de la Cinématographie 

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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Data przyjęcia decyzji 15.7.2009 

Numer środka pomocy państwa N 176/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Castilla y León 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bases reguladoras de las ayudas para salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis en Castilla y León 

Podstawa prawna ORDEN EYE/519/2009, de 5 de marzo 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Restruk
turyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Bezpo 
średnie inwestycje zagraniczne 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 40 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 40 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2009 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agencia de Inversiones y Servicios de la région de Castille et León 
Calle Duque de la Victoria, 23 
47001 Valladolid 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 20.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 179/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) UK Homeowners mortgage support scheme 

Podstawa prawna Common Law Powers of UK Government 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc o charakterze socjalnym 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 500 mln 
GBP 

Intensywność pomocy —
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Czas trwania Dwa lata od dnia wprowadzenia w życie po raz pierwszy 

Sektory gospodarki Podmioty udzielające pożyczek hipotecznych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Secretary of state for communities and local government 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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