
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 196/05) 

Data przyjęcia decyzji 19.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.19045 (11/NN) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projekt der Firma Klausner in Landsberg 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Klausner 

Cel pomocy Pozostałe 

Forma pomocy Pozostałe 

Budżet — 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Przetwórstwo przemysłowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bayerische Staatsforstverwaltung, but no aid element is proven 

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 C 196/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.7.2012

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


Data przyjęcia decyzji 30.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34583 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de financiación para la exportación de buques (España) 

Podstawa prawna Borrador de Real Decreto XXX/2012 por el que se modifica el Real 
Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval, 
en relación con su artículo 11 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Wspieranie eksportu i internacjonalizacji 

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek 

Budżet Całkowity budżet: 76 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 38 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Produkcja statków i łodzi 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General de Industria y de la PYME 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
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

PL 4.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196/9

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


Data przyjęcia decyzji 30.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34584 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen de ayudas horizontales a la construcción naval (España) 

Podstawa prawna — Borrador de Real Decreto XXX/2012 por el que se modifica el Real 
Decreto 442/1994, de primas y financiación a la construcción 
naval, en relación con su artículo 10. 

— Borrador de modificación de Normas de aplicación de las ayudas 
horizontales a la construcción naval con cargo al Fondo de 
Reestructuración. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Działalność badawczo-rozwojowa, Innowacja, 
Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 20 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania 1.1.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Produkcja statków i łodzi 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General de Industria y PYME 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
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

PL C 196/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.7.2012

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