
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 94/02) 

Data przyjęcia decyzji 27.1.2010 

Numer środka pomocy państwa N 587/09 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sistema de Ayudas a la actividad cinematográfica y audiovisual en 
España. 

Podstawa prawna Ley 55/2007 de 28 de diciembre, del Cine/Real Decreto 2062/08 de 12 
de diciembre que la desarrolla/Orden por la que se dictan normas de 
aplicación del Real Decreto 2062/08 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 90 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
576 mln EUR 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2015 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Director General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales — Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 
Plaza del Rey, 1 
28071 Madrid 
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 24.2.2010 

Numer środka pomocy państwa N 666/09 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides à la télévision numérique dans les régions sans simulcast 

Podstawa prawna Le decret portant modification au decret n o 2007-957 du 15 mai 2007 
relatif au fonds d'accompagnement du numérique 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
30 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2013 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Fonds d'accompagnement du numérique 

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 10.3.2010 

Numer środka pomocy państwa NN 4/10 

Państwo członkowskie Dania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Denmark — State financing of long-term export loans 

Podstawa prawna Danish Act on Eksport Kredit Fonden 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Kredyty 
eksportowe 

Forma pomocy Umowy ad hoc
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Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
20 000 mln DKK 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania 17.3.2009–31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Det danske kongerige 

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 10.3.2010 

Numer środka pomocy państwa N 46/10 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendment to the Temporary Framework measure ‘Limited amounts of 
compatible aid’ (N 272/09) 

Podstawa prawna Government Resolution on the approval of the Regulations for the 
provision of credit guarantees to credit institutions for credits taken 
by large enterprises, Regulations for the provision of credit guarantees 
to credit institutions for credits taken by micro, small, medium and large 
enterprises, adopted by the Lithuanian Government Resolution No 569 
in 2009 10 June (Official Gazette, 2009, No 72-2926). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 150 mln 
LTL 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 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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Data przyjęcia decyzji 9.3.2010 

Numer środka pomocy państwa N 48/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung der Regelung zur Verbesserung der Refinanzierungsmög
lichkeit bei Exportkrediten 

Podstawa prawna KfW-Gesetz, § 2 Abs. 4 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet — 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 15.3.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc KfW, Frankfurt am Main, Germany 

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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