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Data przyjęcia decyzji 20.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36391 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region Jihozápad, Střední Čechy, Severozápad, Seve
rovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, 
Moravskoslezko 

— 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Úvěrová podpora renovací bytových domů 

Podstawa prawna Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým 
osobám na opravy a modernizace domů 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Kredyt preferencyjny 

Budżet Całkowity budżet: 3 600 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 600 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 6 lat od daty przyjęcia 

Sektory gospodarki Działalność zwiazana z obsługą rynku nieruchomości 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Státní fond rozvoje bydlení 
Dlouhá 741/13 
110 00 Praha 
ČESKÁ REPUBLIKA 

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 6.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36678 (13/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region Západné Slovensko, Východné Slovensko, 
Stredné Slovensko 

— 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov 

Podstawa prawna 1. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

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

3. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kultura, Ochrona dziedzictwa 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 100 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2015 

Sektory gospodarki Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Działalność biblio
tek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičova 12 
812 66 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
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Data przyjęcia decyzji 1.8.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36869 (13/N) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Concessão extraordinária de garantias pessoais pelo Estado, no âmbito 
do sistema financeiro. 

Podstawa prawna A base jurídica engloba a Lei 60-A/2008, de 20 de outubro + Portaria 
1219-A/2008, de 23 de outubro, alterada pelas Portarias 946/2010, de 
22 de setembro de 2010 e 80/2012, de 27 de março de 2012 + Lei 
66-A/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 
2013). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowity budżet: 24 120 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 24 120 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.8.2013–31.12.2013 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministério das Finanças 
Av. Infante D. Henriques 1. o 

1149-009 Lisboa 
PORTUGAL 

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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