
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) 

(2011/C 29/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 650/09 

Państwo członkowskie Francja 

Region Alsace 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projet de construction d’une chaufferie biomasse sur le site industriel de 
Beinheim 

Podstawa prawna Délibération n o 09-5-12 du Conseil d'administration de l'ADEME du 
7 octobre 2009 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
11,2 mln EUR 

Intensywność pomocy 52 % 

Czas trwania 2010–2012 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
20 avenue du Grésillé 
BP 90406 
49004 Angers Cedex 01 
FRANCE 

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 15.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 398/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificaciones del régimen N 385/08 — INNPLANTA 

Podstawa prawna Orden PRE/660/2008, de 7 de marzo, Orden CIN/1318/2010, de 14 de 
mayo, Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, Orden CIN/1589/2010, de 
9 de junio, por la que se convoca para el año 2010, la concesión de 
ayudas correspondientes al subprograma de actuaciones científico-tecno
lógicas para las entidades públicas instaladas en los Parques Científicos 
y Tecnológicos (INNPLANTA) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana, Dotacja podlegająca 
zwrotowi 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
978,8 mln EUR 

Intensywność pomocy Maksymalny pułap pomocy wynosi 40 % ekwiwalentu dotacji brutto 
w przypadku dużych przedsiębiorstw. Pułap ten może zostać powięk
szony o 20 % w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębior
stwom oraz o 10 % w przypadku pomocy przyznawanej przedsiębior
stwom średniej wielkości. 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerio de Ciencia e Innovación/Secretario de Estado de Universidades 
C/ Albacete, 5 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

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 15.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 514/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Galicia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas para daños causados en los establecimientos comerciales por las 
inundaciones acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010 en A Mariña 
Luguesa y en los ayuntamientos limítrofes 

Podstawa prawna — Decreto 96/2010, de 17 de junio, de medidas urgentes para la 
reparación de los daños causados por las inundaciones acaecidas 
los días 9 y 10 de junio de 2010 en A Mariña Luguesa y en los 
ayuntamientos limítrofes 

— Orden de 26 de julio de 2010 que regula la concesión de ayudas 
para la reparación de los daños provocados en los establecimientos 
comerciales y en las infraestructuras energéticas de titularidad muni
cipal, por la que se desarrolla el Decreto 96/2010, de 17 de junio, de 
medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las 
inundaciones acaecidas los días 9 y 10 de junio de 2010 en 
A Mariña Luguesa y en los ayuntamientos limítrofes
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych lub 
zdarzeń nadzwyczajnych 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,1 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 27.7.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Hotelarstwo i gastronomia (turystyka) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consejero de Economía e Industria 
Calle San Caetano s/n. Bloque 5, 4 a 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

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 16.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 533/10 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Trzecie przedłużenie obowiązywania Programu wspierania finansowania 
banków w Polsce 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 
wsparcia instytucjom finansowym 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
5 000 mln PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2011–30.6.2011 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 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
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Data przyjęcia decyzji 20.12.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.32040 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of temporary aid scheme for granting limited amounts of 
compatible aid 

Podstawa prawna Art. 23/A of the Government Decree 85/2004. (IV. 19.) on the Proce
dure regarding State aid defined by Article 87 (1) of the EC Treaty and 
on the Regional Aid Map 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja 

Budżet — 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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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