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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 302/01)

Data przyjęcia decyzji 27.07.2016

Numer pomocy SA.36672 (2013/NN)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Financement de la société nationale de programme France Médias Monde (FMM)

Podstawa prawna — Loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication

— Loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle 
et au nouveau service public de la télévision

— Décret no 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la 
société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la 
France

— Décret no 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre 
l'État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna France Médias Monde

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – Contribution à l'audiovisuel public

Budżet Budżet roczny: EUR 242 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania Od 04.04.2008
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Sektory gospodarki Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de la culture et de la communication
3 rue de Valois 75033 Paris cedex 01

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 12.08.2015

Numer pomocy SA.39654 (2015/NN)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Podstawa prawna — Usnesení vlády ČR ze dne 6. 8. 2014 č. 655 o Víceletém programu podpory 
dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 až 
2020

— Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
(§ 19 – § 21)

— Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
— Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 

(§ 45 – § 54)
— Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (část čtyřicátá pátá, § 6 – § 8)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe

Budżet Całkowity budżet: CZK 8 699,5 (w mln)
Budżet roczny: CZK 1 603,8 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 01.07.2015 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1
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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 20.07.2016

Numer pomocy SA.44692 (2016/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region SCHLESWIG-HOLSTEIN —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Investition im Hafen Wyk auf Föhr

Podstawa prawna § 44 LHO Schleswig-Holstein

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Städtischer Hafenbetrieb Wyk auf Föhr, 
Achtern Dieck 1, 25938 Wyk auf Föhr

Cel pomocy Sectorial development, Coordination of transport

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 6,564 (w mln)

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Postfach 1128, 24100 Kiel

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 28.06.2016

Numer pomocy SA.45004 (2016/N)

Państwo członkowskie Cypr

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) State grant Scheme to borrowers and micro-companies
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Podstawa prawna Decision of Council of Ministers

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Wsparcie socjalne dla konsumentów indywidualnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Cyprus Land Development Corporation
Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, Αθαλάσσας 14, Λευκωσία

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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