
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 111/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.12.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.32030 (2010/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of the Federal Framework for low interest loans („Bundes
rahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“) (N 38/09) 

Podstawa prawna Regelung zur vorübergehenden Gewährung niedrigverzinslicher Darlehen 
(„Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 2 500 mln 
EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 2 500 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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 14.2.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32054 (2010/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto al salvataggio di Agile S.r.l. in A.S.
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Podstawa prawna Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, «Nuova disciplina dell'ammi
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, 
a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 15 mln 
EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania luty 2011–sierpień 2011 

Sektory gospodarki Informatyka i działalność pokrewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise 2 
00196 Roma RM 
ITALIA 

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 21.1.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32157 (2010/N) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Extenção do regime de recapitalização pública das instituições de crédito 
em Portugal 

Podstawa prawna Lei n. o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Lei do Orçamento do Estado 
para 2011 (Proposta de lei n o 42/XI) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
3 000 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 30.6.2011
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Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministro de Estado e das Finanças 
Av. Infante D. Henrique 1. o 
1149-009 Lisboa 
PORTUGAL 

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 21.1.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32158 (2010/N) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Extenção do regime de concessão estraordinária de garantias pessoais 
pelo estado, no âmbito do sistema financeiro 

Podstawa prawna Lei n. o 60-A/2008, de 20 de Outubro, Lei do Orçamento do Estado para 
2011 (Proposta de lei n o 42/XI) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 9 146,2 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 30.6.2011 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministro de Estado e das Finanças 
Av. Infante D. Henrique 1. o 
1149-009 Lisboa 
PORTUGAL 

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 30.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32171 (2010/N) 

Państwo członkowskie Austria 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Weitere Gewährung von 500 000 EUR — Pauschalbeihilfen nach dem 
„Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen“ (N 47a/09) 

Podstawa prawna Konjunkturbelebungsgesetz 2008 — KMU-Förderungsgesetz — Arbeits- 
marktförderungsgesetz — Garantiegesetz — Forschungs- und Technolo
gieförderungsgesetz (FTFG) — Wirtschaftsförderungsgesetze der Bundes- 
länder — Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz (MiFiG-Gesetz) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja, Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
300 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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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