
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutorSA.52829 (2019/X)

Stat membru Suedia

Numărul de
referință al
statului
membru

N2018/02912/KSR

Numele
regiunii
(NUTS)

DALARNAS LAEN
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea
care acordă
ajutorul

Borlänge kommun
78181 Borlänge
www.borlange.se

Denumirea
măsurii de
ajutor 

Driftbidrag till Dala Airport för 2018

Temeiul
juridic
naţional
(trimitere la
publicaţia
oficială
naţională)

Borlänge kommun:
https://www.borlange.se/localfiles/protokoll-originalplats/kommunstyrelsen/2018/kommunstyrelsen-2018-12-20--248-250.pdf Falu
kommun: punkt 49
https://www.falun.se/kommun--demokrati/handlingar-och-protokoll.html#18705ebe8be3123-e07e7cc9e9e994064-e646fea752f21489866
Mora kommun: http://www.morakommun.se/PageFiles/26025/2018-11-27%20Protokoll%20%c2%a7%20149-168.pdf Landstinget
Dalarna: https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2018-11-26&styrelse=11&DP=P 

Tipul
măsurii

ajutor ad hoc

Modificarea
unei măsuri
de ajutor
existente
Data
acordării
ajutorului

Începând cu data de 20.12.2018

Sectorul
(sectoarele)
economic(e)
vizate

Transporturi aeriene

Tipul de
beneficiar

-

Valoarea
totală a
ajutorului ad
hoc acordat
întreprinderii

SEK 32.599 (în milioane)

Pentru
garanţii

- 

Instrumentul
de ajutor
(articolul 5)

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la
decizia
Comisiei

-

În cazul
cofinanţării
din fonduri
comunitare 
 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoarele pentru aeroporturile regionale (articolul 56a) 100 %
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Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.borlange.se/localfiles/protokoll-originalplats/kommunstyrelsen/2018/kommunstyrelsen-2018-12-20--248-250.pdf
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