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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 TFUE
Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 187/02)

Data przyjęcia decyzji

15.9.2010

Numer środka pomocy państwa

N 671/A/09

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike –
Koncové zariadenie pre sociálne znevýhodnene osoby

Podstawa prawna

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na
digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc socjalna dla indywidualnych konsumentów

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu
10 625 700 mln EUR

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 1.7.2013

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
PO Box 100
810 05 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

—

28.6.2011
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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 402/10

Państwo członkowskie

Bułgaria

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Помощ за оздравяване на „Български държавни железници“ ЕАД
Pomosht za ozdravjavane na „Bylgarski dyrzhavni zheleznici“ EAD

Podstawa prawna

Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Zakon za dyrzhavnia bjudzhet na Republika Bylgaria za 2011 g.

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy

Pożyczka udzielona w ramach pomocy na ratowanie, Gwarancja

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu
248,6 mln BGN

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

15.12.2010–15.6.2011

Sektory gospodarki

Transport kolejowy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Министерство на транспорта,
съобщенията
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
1000 София
БЪЛГАРИЯ

информационните

технологии

Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniata
Ul. „Djakon Ignatij“ No 9
1000 Sofia
BULGARIA
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

24.5.2011

Numer środka pomocy państwa

N 484/10

Państwo członkowskie

Niemcy

и
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Region

Sachsen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Zuwendungen an KMU nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensi
tuation

Podstawa prawna

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy

—

Budżet

—

Intensywność pomocy

—

Czas trwania

1.1.2011–31.12.2011

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
DEUTSCHLAND

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

19.4.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.322266 (11/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Basque country

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ayuda para fomentar el euskera en los centros de trabajo

Podstawa prawna

Proyecto de Orden de … de … de 2011, de la Consejera de Cultura, por
la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la
presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector
privado y en corporaciones de derecho público ubicados en la CAV
durante el año 2011 (LANHITZ)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 2,4 mln EUR
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu
2,4 mln EUR

28.6.2011

28.6.2011
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Intensywność pomocy

60 %

Czas trwania

24.4.2011–31.12.2011

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, Edukacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 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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