
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 31/02) 

Data przyjęcia decyzji 12.8.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31086 (N 247/10) 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc na ratowanie dla Wydawnictwa Wiedza Powszechna Sp. z o.o. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa; Rozporządzenie Ministra Skarbu 
Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach: programu: 
0,2 mln PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Skarbu 
ul. Krucza 36/Wspólna 6 
00-522 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 2.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 31/3

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


Data przyjęcia decyzji 16.11.2010 

Numer środka pomocy państwa SA.31311 (N 325/10) 

Państwo członkowskie Słowenia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev – 
podaljšanje sheme št. N 536A/04 

Podstawa prawna Zakon o medijih (Ur. l. RS št. 110/06 – UPB) Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/2007 – UPB) Uredba 
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih 
vsebin medijev (Ur. l. RS št. 78/06) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,5 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
20 mln EUR 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania 1.1.2011–31.12.2016 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za kulturo 
Maistrova ulica 10 
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 C 31/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2013

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


Data przyjęcia decyzji 23.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33222 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region Wielkopolska 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej 

Podstawa prawna Ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych 
(z dnia 7 maja 2010 r.); Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczą
cych pomocy publicznej (z dnia 30 kwietnia 2010 r.); Uchwała Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 
2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
411 mln PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
Al. Niepodległości 18 
61-713 Poznań 
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 2.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 31/5

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