
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 206/03) 

Data przyjęcia decyzji 10.5.2011 

Numer środka pomocy państwa N 523/10 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Marche 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rstrutturazione Mobilificio Fogliense S.r.l. 

Podstawa prawna Deliberazione CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, «Criteri e modalità di 
funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti 
dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrut
turazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 
2005, n. 35»; Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2010, «D.M. attuativo 
della Delibera CIPE recante Criteri e modalità di funzionamento del 
Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti 
UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà» 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

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

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 5.2011–5.2014 

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją 

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


Data przyjęcia decyzji 25.8.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32770 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Sicilia; Sardegna 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rstrutturazione Keller Elettromeccanica SpA 

Podstawa prawna Deliberazione CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008, «Criteri e modalità di 
funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti 
dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrut
turazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 
2005, n. 35»; Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2010, «D.M. attuativo 
della Delibera CIPE recante Criteri e modalità di funzionamento del 
Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti 
UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà» 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Gwarancja 

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

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 8.2011–8.2014 

Sektory gospodarki Transport kolejowy 

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


Data przyjęcia decyzji 31.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34138 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subvenciones para la edición de revistas culturales 

Podstawa prawna Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
atribuyendo a la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro la promoción del libro mediante ayudas a la edición 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
2,19 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
8,76 mln EUR 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.10.2015 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro 
Plaza del Rey, 1 
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 13.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 206/9
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