
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 370/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33984 (12/N) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Region United Kingdom — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Green Investment Bank 

Podstawa prawna Enteprise and Regulatory Reform Bill currently being considered by 
Parliament 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Green Investment Bank 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 3 082 GBP (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Department for Business, Innovation and Skills 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
UNITED KINGDOM 

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 370/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.11.2012

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


Data przyjęcia decyzji 7.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34404 (12/NN) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Beweerde aankoop van grond boven de marktprijs en daaropvolgende 
verkoop van grond onder de marktprijs door de gemeente Sliedrecht 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc Project developer 

Cel pomocy — 

Forma pomocy — 

Budżet — 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Nieruchomości 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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 30.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 370/3

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


Data przyjęcia decyzji 26.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35197 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Dolnośląskie Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
Nokia Siemens Networks 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 indywidualna Nokia Siemens Networks 
Sp. z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,24 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 7,53 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej 

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 370/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.11.2012

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