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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 174/01) 

Data przyjęcia decyzji 20.4.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.31730 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fonds national d'amorçage — Régime cadre d'intervention publique en 
capital investissement auprès des jeunes entreprises innovantes 

Podstawa prawna Article 8 de la Loi de finance rectificative pour 2010 Convention État 
Caisse des dépôts FNA (Loi 2010-237 du 9 mars 2010). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
400 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 2030 r. 

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


Data przyjęcia decyzji 29.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32551 (11/N) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ajutor de stat destinat facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă 
de criză economică și financiară, constând în garanții de stat acordate 
IMM-urilor și întreprinderilor mari, în anul 2011. 

Podstawa prawna Proiect de Normă privind schema de ajutor de stat destinată facilitării 
accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și finan
ciară, constând în garanții de stat acordate IMM-urilor și întreprinderilor 
mari, în anul 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
200 mln RON 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA 
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5 
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
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