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Data przyjęcia decyzji 20.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33294 (11/NN) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Apoio financeiro à reestruturação da dívida acumulada da empresa 
pública de televisão RTP — Modificação da decisão NN 31/06 

Podstawa prawna Acordo de reestruturação financeira entre o Estado português e a Rádio 
e Televisão de Portugal 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
170 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Governo português 

Inne informacje —
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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 23.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33417 (11/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) A szórtvagonos vasúti forgalom ösztönzése 

Podstawa prawna A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény 

A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat- 
hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól 
83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet 

Hálózati üzletszabályzat 2011/12. a MÁV Zrt. és GYSEV Zrt. nyílt 
hozzáférésű vasúti pályahálózata igénybevételének feltételeiről 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
4 100 mln HUF 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
20 500 mln HUF 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2012–31.12.2016 

Sektory gospodarki Transport kolejowy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Budapest 
Fő utca 44–50. 
1011 
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 

Data przyjęcia decyzji 20.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33434 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja
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Region Seine-Maritime 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide au financement d’un chantier multimodal sur le Grand port mari
time du Havre 

Podstawa prawna pas d'objet 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 70,4 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
70,4 mln EUR 

Intensywność pomocy > 74 % 

Czas trwania 31.12.2011–31.12.2012 

Sektory gospodarki Transport, Śródlądowy transport wodny, Transport kolejowy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement 
Grande Arche de la Défense 
92055 La Défense 
FRANCE 

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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