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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 270/01) 

Data przyjęcia decyzji 20.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 718/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kleine velden 

Podstawa prawna Wet van 26 november 2009 tot wijziging van de Mijnbouwwet in 
verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen 
voor opsporing, winning en opslag (Staatsblad 2009, 508), in het 
bijzonder artikel 68a, lid 1 alsmede de Toelichting (TK 2008-2009, 
31479, nr. 6, blz. 7-10). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
194 mln EUR 

Intensywność pomocy 13 % 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2016 

Sektory gospodarki Górnictwo i kopalnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20201 
2500 EC 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 8.9.2010 

Numer środka pomocy państwa N 106/10 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) N 337/04 et N 378/04 — Financement par taxes affectées et dotations 
budgétaires des centres techniques industriels (CTI) et des Centres Profes
sionnels de Développement Economique (CPDE) 

Podstawa prawna Loi du 22 juillet 1948 (art L 342-1 et s du code de la recherche); Loi n o 
78-654 du 22 juin 1978 modifiée par les lois n o 2004-804 du 9 août 
2004 et n o 2007-1544 du 29 octobre 2007; Loi n o 2001-692 du 
1 er août 2001 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Badania i rozwój 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Finasowanie pomocy: poprzez opłaty parafiskalne 
lub podatki celowe na rzecz beneficjenta 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 181 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
1 086 mln EUR 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2016 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi 

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 18.8.2010 

Numer środka pomocy państwa N 184/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivātes paaugstināšanai 

Podstawa prawna Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro 
kārtu un turpmākajām kārtām 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
42,32 mln LVL 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442 
LATVIJA 

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 23.8.2010 

Numer środka pomocy państwa N 321/10 

Państwo członkowskie Słowenia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Third prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial 
sector 

Podstawa prawna Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. Uredba 
o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81a členu Zakona o javnih 
financah. 

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 8.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za finance 
Župančičeva 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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