
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 216/01) 

Data przyjęcia decyzji 17.7.2009 

Numer środka pomocy państwa N 183/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra 

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, ii) Lietuvos plačiajuo
sčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros strategija, iii) 
Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros 
strategijos įgyvendinimo veiksmų planas, iv) 2007–2013 m. ekonomikos 
augimo veiksmų programa, v) 2007–2013 m. ekonomikos augimo 
veiksmų programos papildymas, vi) projekto, vykdomo pagal Ekono
mikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-01 „Plačiajuosčiai 
elektroninių ryšių tinklai“ finansavimo sąlygų aprašas. Remiantis Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1083/2006 RAIN projektas priskiriamas didelės 
apimties projektams. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 209 mln 
LTL 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Respublikos Vyriausybės 
ir Lietuva 
Vilnius st. 18 
Vilnius 
LITHUANIA
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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_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 7.8.2009 

Numer środka pomocy państwa N 337/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prorroga del fondo para la adquisición de activos financieros 

Podstawa prawna Real Decreto Ley 6/2008, de 10 octubre; Orden EHA/3119/2008, de 31 
octubre; Orden EHA/3748/2008, de 23 diciembre 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 30 000 mln 
EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
43 250 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 7.8.2009–31.12.2009 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
Paseo del Prado, 6, 6 a planta 
28014 Madrid 
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_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 14.8.2009 

Numer środka pomocy państwa N 460/09 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Temporary aid in the form of subsidised interest rates (amendment to 
N 257/09) 

Podstawa prawna Housing and Regeneration Act 2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 8 000 mln 
GBP 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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_pl.htm
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