
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2010/C 309/01) 

Data przyjęcia decyzji 1.10.2010 

Numer środka pomocy państwa N 235b/10 

Państwo członkowskie Polska 

Region Regiony wymienione w projekcie rozporządzenia z dnia 28 maja 
2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, 
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 597) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane 
przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. (w zakresie załącz
nika I do Traktatu oraz części sektora leśnego objętej Wytycznymi 
Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym 
w latach 2007–2013) 

Podstawa prawna Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub zdarze
niami nadzwyczajnymi 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, dotacja na spłatę odsetek, zwolnienie z podatku, 
pożyczka uprzywilejowana, konwersja długu 

Budżet Budżet całkowity: 500 mln PLN 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2012
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Sektory gospodarki Rolnictwo oraz część sektora leśnego objęta Wytycznymi Wspólnoty 
w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym w latach 
2007–2013 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
— Fundusz Pracy 
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
— kierownik urzędu skarbowego, kierownik urzędu celnego, burmistrz 

lub prezydent miasta 

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 1.10.2010 

Numer środka pomocy państwa N 258/10 

Państwo członkowskie Austria 

Region Niederösterreich 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beihilfe zur Behebung von Katastrophenschäden 

Podstawa prawna § 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996 i.d.g.F. 
Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Kata
strophenschäden 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub zdarzenia nadzwyczajne 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Budżet całkowity: 2,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 % 

Czas trwania Do 15.6.2011 

Sektory gospodarki Rolnictwo, Leśnictwo i Rybołówstwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

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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