
II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

(2014/C 141/01)

Data przyjęcia decyzji 12.03.2014

Numer pomocy SA.36249 (2014/N-3)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendment of the Restructuring of CEISS through integration with Unicaja 
Banco

Podstawa prawna 1. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito.

2. Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos .

3. Acuerdo de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, de 30 de julio de 2012, por el que se detallan los criterios 
y condiciones a los que se ajustará su actuación en los procesos de 
reforzamiento de los recursos propios de entidades de crédito en el ámbito 
de la asistencia financiera europea para la recapitalización.

4. Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial 
financiera.

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc The Combined Entity, Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (Ban-
co CEISS)

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 241 (w mln)

Intensywność pomocy —
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Czas trwania do 31.12.2017

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
Ministerio de Economía y Competitividad
C/General Perón, 38-17a planta
Paseo de la Castellana, 162- Madrid 28071

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 27.03.2014

Numer pomocy SA.36346 (2013/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) GRW – kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur – a) Industrie- und 
Gewerbegelände

Podstawa prawna GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy władze lokalne, związki władz lokalnych lub 
organizacje nienastawione na zysk

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: EUR 200 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania 01.07.2014 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Landeswirtschaftsministerien
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/ 
gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

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 11.03.2014

Numer pomocy SA.36906 (2013/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region ABRUZZO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto al nuovo start up della marineria pescarese

Podstawa prawna Articolo 34, comma 31 del D.L. 179/2012, convertito con modifiche in 
L. 17.12.2012, n. 221 e L.R. n. 2/2013 articolo 17, comma 3

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pozostałe

Forma pomocy Pozostałe – Sgravi fiscali e contributivi

Budżet Całkowity budżet: EUR 2,5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2016

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Giunta regionale – Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, 
caccia e pesca, emigrazione – Servizio Economia ittica
Via Catullo, 17 – 65127 Pescara

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 25.7.2013

Numer pomocy SA.36956 (2013/N)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit 
Institutions in Greece

Podstawa prawna LAW 3723/2008 „For the enchancement of liquidity of the economy in 
response to the impact of the international financial crisis”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

9.5.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 141/3

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


Forma pomocy Gwarancja, Pozostałe – program pożyczek obligacyjnych

Budżet Całkowity budżet: EUR 93 000,00 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 01.07.2013 – 31.12.2013

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministry of Finance
Nikis 5-7, Athens, Greece

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 11.03.2014

Numer pomocy SA.37222 (2013/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v rybářství

Podstawa prawna 1) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství
2) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 

zmírnění škod způsobených přírodními pohromami nebo mimořádnými 
událostmi v rybářství

3) Usnesení vlády vydané k řešení odstranění škod a obnovy částí území 
České republiky

4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla)
7) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů
8) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů
9) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů
10) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů
11) Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 
(zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

12) Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů...
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 420 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.09.2020

Sektory gospodarki Rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Za Poříčskou branou 252/6, 186 00 Praha 8 – Karlín
Orgán veřejné správy v mezích své působnosti a pravomoci
Dle dotčeného orgánu

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 18.12.2013

Numer pomocy SA.37402 (2013/N)

Państwo członkowskie Węgry

Region Budapest Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) The intermodal development of the Freeport of Budapest

Podstawa prawna http://www.nfu.hu/doc/356

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc MAHART Szabadkikötő Zrt. (MAHART- 
Freeport Co. Ltd.)

Cel pomocy Rozwój regionalny, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HUF 3 098 (w mln)

Intensywność pomocy 92,5 %

Czas trwania Od 31.12.2013
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Sektory gospodarki Transport wodny śródlądowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

National Development Agency
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 13.03.2014

Numer pomocy SA.37934 (2013/N)

Państwo członkowskie Irlandia

Region BORDER, MIDLAND AND WES-
TERN, SOUTHERN AND EAS-
TERN

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendment to the „All Island collaborative R&D Scheme (Innova)”

Podstawa prawna British Irish Agreement Act 1999

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Działalność badawczo-rozwojowa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet roczny: EUR 1 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2014

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Intertrade Ireland
The Old Gasworks Business Park, Kilmorey Street, Newry, Co. Down, Northern 
Ireland BT34 2DE

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

C 141/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2014

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


Data przyjęcia decyzji 10.02.2014

Numer pomocy SA.38096 (2013/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region TOSCANA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione della Regione Toscana

Podstawa prawna Proposta di decreto dirigenziale n. 7013/2007 „Modalità di attuazione degli 
interventi in materia di aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione previsti 
dal Programma Operativo obiettivo »Competitività regionale e occupazione« 
POR/FESR 2007-2013, dal Piano regionale dello sviluppo economico – PRSE 
2007-2010e dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006” – decreto definitivo n. 6129 
del 21.12.2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Działalność badawczo-rozwojowa, Innowacja

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 450 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 30.06.2014

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Regione Toscana
Via Duomo, 10 – 50129 Firenze

Inne informacje —

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 11.03.2014

Numer pomocy SA.38129 (2014/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region LOMBARDIA Obszary nieobjęte pomocą

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto al salvataggio di Franco Tosi Meccanica SpA in A S

Podstawa prawna A) D.L. 30-1-1979, N. 26 (convertito in L. 3-4-1979, N. 95), Provvedimenti 
urgenti per l''amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (cfr. 
art. 2-bis);

B) D.M. 23-12-2004, N. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità 
di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi 
imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell''art. 101 del D. Lgs. 8 luglio 
1999, n. 270;

C) D.L. 23-12-2003, N. 347 (convertito in L. 18-2-2004, N. 39), Misure urgenti 
per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

D) D. LGS. 8-71999, N. 270, Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di 
insolvenza, a norma dell''art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
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Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Franco Tosi Meccanica SpA in A S

Cel pomocy Pomoc na ratowanie

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 01.09.2014

Sektory gospodarki Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania 
gorącą wodą

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33 Roma

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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