
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, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 305/01) 

Data przyjęcia decyzji 14.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 249/08 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Groenfondsen 

Podstawa prawna Regeling groenprojecten 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Ulgi podatkowe 

Budżet Budżet roczny: przeciętnie ok. 27 700 000 EUR 

Intensywność pomocy 1,85 % kosztów inwestycyjnych projektu 

Czas trwania 10 lat od zatwierdzenia środka przez Komisję; w obszarze rolnictwa 
czas trwania pomocy ograniczony jest do 7 lat (projekty w zakresie 
produkcji podstawowej) oraz do dnia 31 grudnia 2013 r. (projekty, 
które mogłyby być również finansowane w ramach holenderskiego 
planu rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013) 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerie van Financiën 
Korte Voorhout 7 
PO Box 20201 
2500 EE Den Haag 
NEDERLAND 

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 21.8.2009 

Numer środka pomocy państwa N 180/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Puglia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) En Plus s.r.l. 

Podstawa prawna Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007), L. 296 articolo 1 commi da 271 a 279 
del 27.12.2006 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Ulga podatkowa 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 30 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 13,80 % 

Czas trwania 2007–2010 

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agenzia delle Entrate 

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 15.7.2009 

Numer środka pomocy państwa N 304/09 

Państwo członkowskie Grecja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework 

Podstawa prawna Draft ministerial decision ‘State aid measures in the form of direct grants 
based on the Temporary Community framework in the framework of 
the Operational Programmes of NSRF’, and the following national legal 
act: Law No 3614/2007 (FEK A267/3-12-2007) Management, control 
and implementation of development interventions for the programming 
period 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2 000 mln 
EUR 

Intensywność pomocy —
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Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Greek Ministry of Economy and Finance 

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 30.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 583/09 

Państwo członkowskie Francja, Belgia, Luksemburg 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) DEXIA 

Podstawa prawna Convention de garantie autonome entre l'État belge, l'État français, l'État 
luxembourgeois et Dexia SA 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Restruktury
zacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 100 000 mln 
EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
100 000 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.11.2009–28.2.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 
FRANCE 

Ministère des finances et des réformes institutionnelles 
Rue de la Loi 12 
1000 Bruxelles 
BELGIQUE 

Ministère des finances 
3, rue de la Congrégation 
1352 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

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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