
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 285/02) 

Data przyjęcia decyzji 22.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34675 (12/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region Moravskoslezko — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území 
statutárního města Ostrava v letech 2012–2016 

Podstawa prawna Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území 
statutárního města Ostrava v letech 2012–2016 

Usnesení zastupitelstva statutárního města Ostravy č. 798/ZM1014/14 
ze dne 7. prosince 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kultura, Ochrona dziedzictwa 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Budżet całkowity: 330,50 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 70–100 % 

Czas trwania (5 lat od daty przyjęcia) 

Sektory gospodarki Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Działalność biblio
tek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 8 
ČESKÁ REPUBLIKA 

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 285/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.9.2012

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


Data przyjęcia decyzji 4.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34680 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Region Slovenia Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah 
v gospodarstvu 

Podstawa prawna Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah 
v gospodarstvu, 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 
51/06-UPB1, 97/10), 

Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur.l. RS, št. 
114/05-UPB1, 90/07, 102/07), 

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67/03, 79/04, 
33/05, 81/06 in 68/08), 

Pravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode 
ob naravnih in drugih nesrečah v slovenskem gospodarstvu 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 60 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania 4.9.2012–4.9.2018 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

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 21.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285/3

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


Data przyjęcia decyzji 25.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34954 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Sicilia — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto al salvataggio di CE.FO.P. in A.S. 

Podstawa prawna A. D.L. 30.1.1979, n. 26 (convertito in L. 3.4.1979, n. 95), Provvedi
menti urgenti per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese 
in crisi (cfr. art. 2-bis); 

B. D.M. 23.12.2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le 
modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti 
a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 
101 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; 

C. D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito in L. 18.2.2004, n. 39), Misure 
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato 
di insolvenza; 

D. D. LGS. 8.7.1999, n. 270, Nuova disciplina delle grandi imprese in 
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, 
n. 274 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna CE.FO.P. Centro Forma
zione Professionale … 
in A.S. 

Cel pomocy Pomoc na ratowanie, Zatrudnienie 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowity budżet: 8 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.7.2012–31.12.2012 

Sektory gospodarki Działalność związana z zatrudnieniem, Szkoły zawodowe, z wyłącze
niem szkół policealnych, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Veneto 33 
00187 Roma RM 
ITALIA 

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 285/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.9.2012

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


Data przyjęcia decyzji 17.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35012 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Miasto Wroclaw Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) UPS Polska Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
UPS Polska Sp. z o.o. 

— „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) 
zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., 
zwany dalej „Programem” 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna UPS Polska Sp. z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,80 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 3,34 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

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

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 21.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285/5

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


Data przyjęcia decyzji 23.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35030 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Miasto Kraków Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. 

— „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) 
zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., 
zwany dalej „Programem” 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna State Street Services 
(Poland) Limited 
Sp. z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 3,71 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 6,56 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Działalność w zakresie programowania, Działalność związana z zarzą
dzaniem urządzeniami informatycznymi, Działalność usługowa 
w zakresie informacji pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, Dzia 
łalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, Pozos
tała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Działalność 
maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 
giełdowych, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Działalność 
rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe 

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

Inne informacje — 

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

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