
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 284/02) 

Data przyjęcia decyzji 7.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.24642 (N 708/07) – SA.33766 (11/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Finanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus 
bis Ende 2018 (Steinkohlebeihilfen für 2011) 

Podstawa prawna Steinkohlefinanzierungsgesetz; Rahmenvereinbarung zur sozialverträgli
chen Beendigung des subventionerten Steinkohlebergbaus in Deutsch
land 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zamknięcie przedsiębiorstwa 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
12 150 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 2011–2019 

Sektory gospodarki Sektor wydobycia węgla 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bundesregierung 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 284/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.9.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 22.11.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33643 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Wielkopolskie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. 

Podstawa prawna Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej 
przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum 
Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011–2015” – Projekt umowy 
ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy McKinsey EMEA Shared 
Services Sp. z o.o. – Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
0,8 mln PLN 

Intensywność pomocy 2 % 

Czas trwania 31.12.2011–31.12.2015 

Sektory gospodarki Działalność usługowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mg.gov.pl 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 20.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 284/7

http://www.mg.gov.pl
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 30.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34087 (12/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram – A magyar JEREMIE kockázati
tőke-intézkedés módosítása 

Podstawa prawna 1. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív 
Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritá
sára vonatkozó részletes szabályokról; 

2. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről; 

3. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi érte
lemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regio
nális támogatási térképről; 

4. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
60 169 mln HUF 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 10.12.2008–31.12.2015 

Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Budapest 
Wesselényi u. 20–22. 
1077 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 284/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.9.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 16.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34115 (12/NN) 

Państwo członkowskie Grecja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Resolution of T Bank 

Podstawa prawna Νόμος υπ’ αριθ. 4021, νόμος υπ’ αριθ. 3601 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, Ratowanie 
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
676,96 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Hellenic Deposit and Investment Guarantee Fund 
GREECE 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 20.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 284/9

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 11.6.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34307 (12/N) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 
България 

Podstawa prawna Постановление № 121 на Министерския съвет от 31 май 2007 г. за 
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., в сила 
от 8 юни 2007 г., посл. изм. и доп., 54/2011); Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007 г.—2013 г. одобрена от Европейската комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003; Насоки за кандидатстване по открита процедура за 
конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за 
кандидатстване BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България“. 

Rodzaj środka pomocy — 

Cel pomocy Badania i rozwój 

Forma pomocy — 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
19,6 mln BGN 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania 1.7.2012–1.4.2013 

Sektory gospodarki — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
ул. „Славянска“ № 8 
София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 284/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.9.2012

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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