
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 271/02) 

Data przyjęcia decyzji 30.9.2009 

Numer środka pomocy państwa NN 9/09 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Valstybės įmonės „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, „Kauno aerouostas“ 
ir „Tarptautinis Palangos oro uostas“ 

Podstawa prawna 2007 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 
323 „Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš 
Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos 
pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, 
planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų programų priedų 
rengimo“ (Žin., 2007, Nr. 40–1491). 
2007 m. liepos 5 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3–240 dėl Trans
porto sektoriaus projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos 
specialiosios Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos 
biudžeto programos lėšomis, vertinimo, tvirtinimo ir finansavimo 
tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr. 78–3155). 
2007 m. liepos 18 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3–258 „Dėl 
preliminaraus transporto sektoriaus projektų, finansuojamų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis 2007–2013 metais“. 
2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2007) 3740, patvir
tinantis veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos 
paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 
pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje. 
2007 m. lapkričio 10 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3–356 „Dėl 
projektų, numatomų bendrai finansuoti 2007 metais Specialiosios 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metų programos 
lėšomis, finansavimo“. 

Rodzaj środka pomocy — 

Cel pomocy Rozwój regionalny, dostępność połączeń komunikacyjnych 

Forma pomocy Grant 

Budżet 417 millionów LTL (121 mln EUR) 

Intensywność pomocy 48 % 

Czas trwania Od dnia 10 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Sektory gospodarki Transport – Transport drogą lotniczą 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc LR Susisiekimo ministerija 
Gedimino pr. 17 
LT-01505 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

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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