
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 368/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34582 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Interventi per favorire l'afflusso del capitale di rischio verso le nuove 
imprese 

Podstawa prawna 1) Articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, contenente 
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 
90 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27. 

2) Bozza di decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, previsto dall'articolo 31, comma 5, del decreto legge 
6 luglio 2011, n. 98, che sarà adottato a seguito della decisione 
della Commissione e completerà la base giuridica 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, MŚP 

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej 

Budżet Budżet roczny: 14 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 17.9.2022 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Via XX Settembre 97 
00185 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 28.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 368/5

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


Data przyjęcia decyzji 22.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35141 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Szczeciński Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Metro Services PL Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
Metro Services PL Sp. z o.o. 

— „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospo
darki 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 ad hoc Metro Services PL Sp. z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 1,18 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 4,35 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Działalność usługowa w zakresie informacji pozostała, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, pozostałe, Działalność rachunkowo-księ
gowa; 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 C 368/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.11.2012

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


Data przyjęcia decyzji 9.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35198 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

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

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Euroclear Bank SA/NV 

Podstawa prawna 1) Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospo
darki Polskiej na lata 2011–2020 

2) Umowa o dotację (projekt) pomiędzy Euroclear Bank SA/NV 
a Ministrem Gospodarki 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc Euroclear Bank SA/NV (za pośrednic
twem oddziału w Polsce – oddział 
w Polsce zostanie zarejestrowany po 
złożeniu notyfikacji – w chwili skła
dania notyfikacji trwają procedury 
przed odpowiednimi organami 
nadzoru bankowego) 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,70 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 3,58 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2016 

Sektory gospodarki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 
i podobna działalność, Zarządzanie rynkami finansowymi, Pozostała 
działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, Dzia 
łalność związana z zarządzaniem funduszami, Działalność trustów, 
funduszy i podobnych instytucji finansowych 

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 28.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 368/7

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


Data przyjęcia decyzji 23.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35202 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Łódzkie Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Boshoku Automotive Poland Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
Boshoku Automotive Poland Sp. z o.o. a Ministrem Gospodarki 

— „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospo
darki 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. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Boshoku Automotive Poland Sp. 
z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 1,44 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 5,12 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

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 C 368/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.11.2012

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