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II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII 
EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowani u Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla E OG.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 152/01)

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji 29.05.2018

Numer pomocy SA.48332 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) PLAN D’AIDE AU REPORT MODAL (PARM)

Podstawa prawna Code des transports, quatrième partie, livre III relatif à Voies Navigables de France et 
notamment l’article R4311-1, 2° qui prévoit que VNF «au titre de la promotion des voies 
navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des 
aides financières susceptibles d''être accordées aux entreprises de transport f luvial ;»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Koordynacja transportu

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 20 (w mln)
Budżet roczny: EUR 4 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 31.12.2022

Sektory gospodarki Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Voies Navigables de France (VNF)
175 Rue Ludovic Boutleux, 62400 Béthune

Inne informacje —
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji 08.03.2019

Numer pomocy SA.51201 (2018/NN)

Państwo członkowskie Francja

Region NORD-PAS-DE-CALAIS —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aménagement et développement du site portuaire de BOULOGNE-SUR-MER

Podstawa prawna Contrat de concession et ses annexes 1, 14 et 15

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc —

Cel pomocy Rybołówstwo i akwakultura, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 10.831 (w mln)
Budżet roczny: EUR 2.7078 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania do 08.03.2023

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Région Hauts de France et Communauté d'agglomération du Boulonnais
151 avenue du Président Hoover 59555 LILLE

Inne informacje —

Data przyjęcia decyzji 04.02.2019

Numer pomocy SA.52828 (2018/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Poticaji kombiniranom prijevozu tereta

Podstawa prawna Zakon o kombiniranom prijevozu

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Przedsiębiorstwa kolejowe, wszystkie inne 
przedsiębiorstwa organizujące usługi 
transportu kombinowanego w Chorwacji
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Cel pomocy Ochrona środowiska, Pozostałe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HRK 22 000 000 (w mln)

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania 01.01.2018 - 31.12.2022

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów, Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Prisavlje 14

Inne informacje —
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