
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 382/04) 

Data przyjęcia decyzji 27.6.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33449 (12/N) 

Państwo członkowskie Estonia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamine üleminekuperio
odil elektrienergiat tootvate käitiste moderniseerimiseks 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Pozostałe – Free CO 2 allowances 

Budżet Całkowity budżet: 371 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2019 

Sektory gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Keskkonnaministeerium 

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


Data przyjęcia decyzji 31.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33823 (12/N) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region Åland Obszary nieobjęte 
pomocą 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Stöd för byggnad av likströmskabel 

Podstawa prawna Budgeten för landskapet Åland år 2012–2014 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Kraftnät Åland AB 

Cel pomocy Realizacja istotnego projektu we wspólnym interesie europejskim 

Forma pomocy Pozostałe, Dotacja bezpośrednia, Gwarancja – Direct grant, State 
guarantee and capital injection 

Budżet Całkowity budżet: 60,70 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 48,60 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Przesyłanie energii elektrycznej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX-22140 Mariehamn 
SUOMI/FINLAND 

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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Data przyjęcia decyzji 26.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35250 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Kujawsko-Pomorskie Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Atos IT Services Sp. z o.o. 

Podstawa prawna — Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
Atos IT Services 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. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Atos IT Services Sp. 
z o.o. 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,16 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 4,08 % 

Czas trwania 31.12.2012–31.12.2014 

Sektory gospodarki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych 

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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