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(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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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 32/01) 

Data przyjęcia decyzji 11.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 136/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fondo di capitale rischio ISMEA 

Podstawa prawna Articolo 66 Legge n. 289/2002 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GURI n. 305 del 
31.12.2002)»; Articolo 1, comma 86, legge n. 311/2004 «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2005)»; Decreto Ministeriale 182/2004, «Regolamento recante 
regime di aiuti per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese 
agricole ed agroalimentari, (GURI 22 luglio 2004, n. 170)»; Articolo 3, 
comma 4, Decreto 100/2005 (che estende al settore della pesca 
e dell’acquacoltura gli interventi previsti dall’articolo 66 comma 3 
della citata legge n. 289/2002) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Pożyczka uprzywilejo
wana 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
60 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 30.4.2016 

Sektory gospodarki Rolnictwo, Rybołówstwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc ISMEA 

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

PL 1.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 32/1

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


Data przyjęcia decyzji 14.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 303/10 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schemă de ajutor de stat destinată cinematografiei 

Podstawa prawna 1. Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 
39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulte
rioare – Proiect de normă privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat destinată cinematografiei 

2. Proiectul de Decizie a Directorului CNC pentru aprobarea Normei 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată cinemato
grafiei 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
347 mln RON 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Centrul Național al Cinematografiei 
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sector 1 
București 
ROMÂNIA 

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 25.11.2010 

Numer środka pomocy państwa N 400/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modification Notificación Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 

Podstawa prawna Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo (Programa de Proyectos de I+D), 
Orden PRE/756/2008 (Programas de Redes, Internacionalización de la 
I+D y Cooperación Público — privada), Orden PRE/968/2008 (Programa 
de acción estratégica de energía y Cambio Climático), Orden 
PRE/1007/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Badania i rozwój
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Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi, Dotacja na spłatę 
oprocentowania 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
4 393,91 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerio de Ciencia e Innovación 

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 9.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 502/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Andalucía 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de ayudas de salvamento y reestructuración para PYME en 
crisis en Andalucía 

Podstawa prawna Orden de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades 
coyunturales en Andalucía, BOJA num. 236, Sevilla 27 de noviembre de 
2008, p. 15. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Restruk
turyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Małe 
i średnie przedsiębiorstwa 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja, Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 60 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
120 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2011–9.10.2012 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
Junta de Andalucía 
Plaza de la Contratación, 3 
Sevilla 
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 7.12.2010 

Numer środka pomocy państwa N 535/10 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery 

Podstawa prawna Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
1 100 800 mln HUF 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2011–30.6.2011 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

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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