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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 313/01) 

Data przyjęcia decyzji 30.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 455/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Galicia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Plan de mejora de la calidad del suministro eléctrico de Galicia 2009- 
2013 

Podstawa prawna — Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía 
e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas beneficiarias. 

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;y Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio July, que la desarrolla. 

— Ley 9/2007, de 13 de julio, de subvenciones de Galicia, y Decreto 
11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la 
desarrolla. 

— Ley 54/1997, de 27de noviembre, del Sector Eléctrico (modificada 
por la Ley 17/2007, de 4 de julio) 

— Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumini
stro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
48 mln EUR 

Intensywność pomocy 30 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia 
Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5-planta 4a 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

Inne informacje —
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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 28.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 464/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Előadó-művészeti szerevezetek állami támogatása 

Podstawa prawna Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény; A társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Ulga podatkowa 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 
4 000 mln HUF; 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
28 450 mln HUF 

Intensywność pomocy 1 % 

Czas trwania 1.10.2009–31.12.2015 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda 
Budapest 
Wesselényi u. 16. 
1075 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu 

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 19.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 510/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podaljšanje slovenske likvidnostne sheme za finančni sektor 

Podstawa prawna Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), 
Uredba o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a clenu Zakona 
o javnih financah
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
12 000 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 10.2009–4.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za finance 
Zupanciceva ulica 3 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

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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