
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 176/02) 

Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35814 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Bratislavský — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Madách-Posonium, spol. s. r. o. 
Devätinova 54 
821 06 Bratislava 

Podstawa prawna — Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor 
ších predpisov 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Madách-Posonium, spol. 
s. r. o. 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 53,22 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydaw
nicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 176/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2013

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


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35815 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Trnavský kraj — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Lilium Aurum, s. r. o. 
Galantská cesta 658/2F 
929 01 Dunajská Streda 

Podstawa prawna — Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor 
ších predpisov 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Lilium Aurum, s. r. o. 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,06 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 47,35 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydaw
nicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Úrad vlády SR 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 21.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 176/7

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


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35816 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Bratislavský — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Petit Press, a. s. 
Lazaretská 12 
811 08 Bratislava 

Podstawa prawna — Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor 
ších predpisov 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Petit Press, a. s. 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,08 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 14,05 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydaw
nicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Úrad vlády SR 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 176/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2013

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


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35817 (12/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Bratislavský — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) MPhilms s. r. o. 
Horná 5 
831 52 Bratislava 

Podstawa prawna — Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor 
ších predpisov 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna MPhilms s. r. o. 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,01 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 46,20 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 21.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 176/9

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


Data przyjęcia decyzji 27.2.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36024 (13/N) 

Państwo członkowskie Belgia 

Region Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., 
Vlaams Gewest 

— 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) CultuurInvest 

Podstawa prawna Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van 
CultuurInvest d.d. 31 maart 2006 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kultura, Kapitał podwyższonego ryzyka, MŚP 

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka 

Budżet Całkowity budżet: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2016 

Sektory gospodarki Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Vlaams Gewest 
Martelaarsplein 19 
1000 Brussel 
BELGIË 

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 176/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2013

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

	Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 176/02)

