
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 278/01) 

Data przyjęcia decyzji 19.2.2009 

Numer środka pomocy państwa N 33/09 

Państwo członkowskie Grecja 

Region Ellada 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές 
(Αnaptixi evrizonikis prosvassis se ypoexipiretoumenes periohes) 

Podstawa prawna νόμος 2860/2000, νόμος 3016/2002 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 210 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania 5.7.2006–31.12.2010 

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Κοινωνία της πληροφορίας AE 
(Kinonia Tis Pliroforias AE) 

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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Data przyjęcia decyzji 4.3.2009 

Numer środka pomocy państwa N 42/09 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique 

Podstawa prawna loi du 1 er juillet 2006: Droit d'auteur droit voisins dans la société de 
l'information 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 12 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 48 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 20 % 

Czas trwania 1.1.2006–31.12.2009 

Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de la Culture et de la Communication et Ministère du Budget, 
des comptes publics et de la fonction publique 

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 7.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 280/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region País Vasco 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual 

Podstawa prawna Orden de 4 de mayo de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se 
convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción 
audiovisual 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 1,92 mln EUR; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
1,92 mln EUR 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.3.2010
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Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección de Promoción de la Cultura 
Departamento de Cultura 
Gobierno Vasco 
C/ Donostia-San Sebastián, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
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 16.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 459/A/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Abruzzo 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 
2009 in Abruzzo 

Podstawa prawna Regione Abruzzo — Interventi a favore delle attività produttive che 
hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi 
a partire dal 6 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych lub 
zdarzeń nadzwyczajnych 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 35 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Abruzzo 
P.zza Santa Giusta — Palazzo Centi 
67100 L'Aquila AQ 
ITALIA 

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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