
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 225/01) 

Data przyjęcia decyzji 13.7.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.25076 (11/NN) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Privatisation of OKD to Karbon Invest 

Podstawa prawna Smlouva o koupi akcií; rozhodnutí vlády České republiky č. 904 ze dne 
15. září 2004 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy — 

Forma pomocy — 

Budżet — 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Sektor wydobycia węgla, Nieruchomości 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Fond národního majetku České republiky 
Rašínovo nábřeží 42 
128 00 Praha 2 
ČESKÁ REPUBLIKA 

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 31.5.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32550 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region País Vasco 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización 
de los medios de comunicación en euskera (Convocatoria Hedabideak 
2011) 

Podstawa prawna Borrador de Orden, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la 
concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo 
y normalización de los medios de comunicación en euskera (Convoca
toria Hedabideak 2011). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,48 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
5,48 mln EUR 

Intensywność pomocy 65 % 

Czas trwania 31.3.2011–31.12.2011 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección de Promoción del euskera 
Viceconsejería de Política Lingüística 
Departamento de Cultura 
Gobierno Vasco 
C/ Donostia, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
Álava, País Vasco 
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 6.6.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32634 (11/NN) 

Państwo członkowskie Dania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rescue aid to Amagerbanken 

Podstawa prawna Danish Financial Stability Act of 10 October 2008 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, 
Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki
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Forma pomocy Pożyczka udzielona w ramach pomocy na ratowanie, Gwarancja, Inne 
formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Instrument wsparcia płynności: maks. 20 000 mln DKK 
Pożyczka podporządkowana: maks. 500 mln DKK 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 6.2.2011–6.8.2011 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Finansiel Stabilitet 

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 11.5.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32643 (N/11) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region País Vasco 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de ayudas a los museos Vascos durante el año 2011 

Podstawa prawna Borrador de Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula el 
régimen de concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
museística y al desarrollo de actividades museísticas relacionadas con 
el patrimonio y la difusión cultural 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,7 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
0,7 mln EUR 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 11.5.2011–31.12.2011 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consejería de Cultura 
C/ Donostia, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
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
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Data przyjęcia decyzji 31.5.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32852 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime d’aides pour le démarrage de nouvelles liaisons aériennes au 
départ de l’aéroport d’Avignon-Caumont 

Podstawa prawna L'appel à projets de la CCI du Vaucluse pour la création de nouvelles 
liaisons aériennes au départ de l'aéroport d'Avignon, publié en vertu des 
articles L 4211-1 et L 1511-1 et suivants du code général des collecti
vités territoriales. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 3 mln EUR 

Intensywność pomocy 30 % 

Czas trwania 30.9.2011–15.3.2013 

Sektory gospodarki Transport lotniczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Hôtel de Région 
27 place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 
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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