
Zatwierdzenie pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 224/02) 

Data przyjęcia decyzji 6.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 568/09 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc publiczna w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturo
wego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na 
wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregio
nalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013 (projekt z dnia 5 czerwca 2009 r.). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
298 mln PLN 

Intensywność pomocy 85 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministry of Regional Development 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

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 20.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 145/10 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Sachsen 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Gefangene in Sachsen 

Podstawa prawna §§ 23 und 44 Sächsische Haushaltsordnung — SäHO; Richtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums der Justiz zur Förderung von aus dem 
Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben zur beruflichen 
Qualifizierung von Gefangenen (ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefan
gener)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Zatrudnienie, Szkolenia 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 5,5 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
38,62 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 2007–2013 

Sektory gospodarki Edukacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Sächsische Aufbaubank — Förderbank (SAB) 

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 28.6.2010 

Numer środka pomocy państwa N 202/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Recapitalisation of Cajasur 

Podstawa prawna Articulo 7 del Real Decreto ley 9/2009, sobre reestructuración bancaria 
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
2 300 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Spanish Minister of 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
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