
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 37/01) 

Data przyjęcia decyzji 17.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 629/09 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region Cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de 
transport al energiei electrice și gazelor naturale” 

Podstawa prawna 1. Proiect de Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea Schemei 
de ajutor de stat privind „Sprijinirea investițiilor în extinderea și 
modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor 
naturale”; 

2. Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene 
C(2007) 3472/2007; 

3. Ghidul solicitantului pentru operațiunea 4.1(b) „Sprijinirea investițiilor 
în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei elec
trice, gazelor naturale și petrolului, în scopul reducerii pierderilor în 
rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciului 
de transport” – partea de transport din POS CCE, Axa Prioritară 4, 
Domeniul Major de Intervenție 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 57,7 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 85 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerul Economiei, prin Autoritatea de Management a POS CCE 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1 
București 
ROMÂNIA 

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 14.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 26/A/10 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Grozījumi biodegvielas atbalsta shēmā (tiešais atbalsts) 

Podstawa prawna Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 280 “Noteikumi 
par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” Ministru kabineta 
2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 303 “Kārtība kāda uzrauga un 
administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodeg
vielas daudzuma ražošanai” Biodegvielas likums, Likums “Par akcīzes 
nodokli” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
64,77 mln LVL 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2 

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 8.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 205/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Madrid
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Producción de cortometrajes — subvencionada por la Comunidad de 
Madrid 

Podstawa prawna Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); 
Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión 
de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual 
y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinemato
gráfica para el año 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,4 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
0,4 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 28.11.2009–26.11.2010 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid 
Calle Caballero de Gracia, 132 
28013 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 3.8.2010 

Numer środka pomocy państwa N 331/10 

Państwo członkowskie Irlandia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Transfer of the first tranche of assets to NAMA 

Podstawa prawna National Asset Management Agency Act 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet […] (*) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 26.2.2010–26.2.2011 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Department of Finance 
Government Building 
Upper Merrion Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Inne informacje — 

(*) Informacje poufne. 

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 21.9.2010 

Numer środka pomocy państwa N 347/10 

Państwo członkowskie Irlandia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of the guarantee for certain short-term liabilities and inter
bank deposits 

Podstawa prawna The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 as amended 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet […] (*) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 30.9.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc The Minister, acting on behalf of the Government, in accordance with 
the Act 
Department of Finance 
Government Building 
Upper Merrion Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Inne informacje — 

(*) Informacje poufne. 

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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