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(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Állami támogatás engedélyezése az EUMSz. szerződés 107. és 108. cikke alapján 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket) 

(2010/C 309/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.10.1. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 235b/10 

Tagállam Lengyelország 

Régió A természeti katasztrófa által lerombolt vagy megkárosított épületek 
újjáépítéséről, felújításáról és lebontásáról szóló különleges szabályokat 
alkalmazó településekről és helységekről szóló rendeletet módosító, 
2010. május 28-i rendelettervezetben felsorolt régiók (Dziennik Ustaw 
nr 92, poz. 597) 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane 
przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. (w zakresie załącz
nika I do Traktatu oraz części sektora leśnego objętej Wytycznymi 
Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym 
w latach 2007–2013) 

Jogalap Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Természeti csapások vagy rendkívüli események által okozott károk 
ellentételezésére nyújtott támogatás 

Támogatás formája Közvetlen támogatás, kamattámogatás, adómentesség, kedvezményes 
kamatozású kölcsön, hitelkonverzió 

Költségvetés Teljes költségvetés: 500 millió PLN 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2012.12.31-ig
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Gazdasági ágazat A mezőgazdaság és az erdészeti ágazat azon része, amelyet az agrár- és 
erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, a 2007–2013- 
as időszakra vonatkozó közösségi iránymutatások érintenek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — Fund of Guaranteed Transfers for Employees 
— Labour Fund 
— State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons 
— Office of Social Security 
— Head of Tax Office, Chief of Customs Office, Mayor and the city 

president 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.10.1. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 258/10 

Tagállam Ausztria 

Régió Niederösterreich 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Beihilfe zur Behebung von Katastrophenschäden 

Jogalap § 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996 i.d.g.F. 
Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katast
rophenschäden 

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer 

Célkitűzés Természeti csapások vagy rendkívüli események 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Teljes költségvetés: 2,50 millió EUR 

Támogatás intenzitása 50 % erejéig 

Időtartam 2011.6.15-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság, Erdészet és Halászat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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