
II

(Komunikaty)

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)

(2018/C 339/01)

Data przyjęcia decyzji 12.07.2018

Numer pomocy SA.48119 (2017/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region Jadranska Hrvatska —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Usluge od općeg gospodarskog interesa – javni prijevoz u linijskom obalnom 
pomorskom prometu na trajektnim linijama br. 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/ 
Gaženica, br. 432 Tkon – Biograd i br. 632 Sućuraj – Drvenik

Podstawa prawna — Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
— Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom 

prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16),
— Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje 

ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom 
pomorskom prometu (NN 31/14),

— Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj 
(NN 56/14),

— Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom 
prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/ 
363, ur.broj: 50301-25/14-16-2.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: HRK 138.378 (w mln)
Budżet roczny: HRK 13.8378 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2027

Sektory gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agencija za obalni linijski pomorski promet
Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split

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 26.07.2018

Numer pomocy SA.48325 (2018/N)

Państwo członkowskie Austria

Region OBEROESTERREICH —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Breitbandausbau in Oberösterreich

Podstawa prawna — Participation Guidelines of Land Oberösterreich („Beteiligungsrichtlinien des 
Landes Oberösterreich”) of 20.06.2016

— Resolution of the Landtag of Land Oberösterreich of 27.03.2017

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Fiber Service OÖ GmbH (FIS OÖ)

Cel pomocy Infrastruktura szerokopasmowa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet Całkowity budżet: EUR 120 (w mln)
Budżet roczny: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 30.07.2018 – 31.12.2033

Sektory gospodarki Telekomunikacja
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

LAND OBERÖSTERREICH
Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Forschung, 
Bahnhofplatz 1, 4020 Linz

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 06.04.2018

Numer pomocy SA.48929 (2018/N)

Państwo członkowskie Portugalia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Decreto-Lei que institui um regime especial de determinação de matéria coletável 
com base na tonelagem dos navios e embarcações e um regime fiscal 
e contributivo aplicável aos tripulantes

Podstawa prawna Decreto-Lei que institui um regime especial de determinação de matéria coletável 
com base na tonelagem dos navios e embarcações e um regime fiscal 
e contributivo aplicável aos tripulantes.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, Korzyść podatkowa lub 
zwolnienie podatkowe

Budżet —

Intensywność pomocy %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny 
przybrzeżny towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministério do Mar
Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho no 1 1495-165 Algés

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 28.05.2018

Numer pomocy SA.49203 (2017/N)
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Państwo członkowskie Rumunia

Region Bacau, Romania, Nord-Est —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTEATIONAL „GEORGE ENESCU” 
BACAU

Podstawa prawna OUG nr. 107/2013 (care a modificat OUG nr. 61/2011 pentru reglementarea 
unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific
deosebit, de interes local), aprobata prin Legea nr. 70 / 2014; Proiectul de 
hotarare, privind prestarea serviciului de interes economic general de catre
Regia Autonoma Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna R.A. Aeroport International George Enescu 
Bacau

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2027

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Consiliul Judetean Bacau
Bacau, Calea Marasesti nr. 2, cod postal 600017, Jud. Bacau

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 25.06.2018

Numer pomocy SA.49214 (2017/N)

Państwo członkowskie Słowenia

Region Pomurska, Savinjska Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoč za prestrukturiranje družbi Semenarna Ljubljana d.o.o.

Podstawa prawna Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17).

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc 3.5.1 Semenarna Ljubljana d.o.o.

Cel pomocy Pomoc na restrukturyzację

Forma pomocy Kredyt preferencyjny
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Budżet Całkowity budżet: EUR 3 (w mln)
Budżet roczny: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania 30.04.2018 – 30.04.2023

Sektory gospodarki ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova, 1000 Ljubljana

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 12.07.2018

Numer pomocy SA.49523 (2017/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Usluge od općeg gospodarskog interesa – javni prijevoz u linijskom obalnom 
pomorskom prometu na brodskoj liniji br. 635 Stari Grad – Split

Podstawa prawna — Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
— Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom 

prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16),
— Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),
— Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje 

ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom 
pomorskom prometu (NN 31/14),

— Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj 
(NN 56/14),

— Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom 
prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/ 
363, ur.broj: 50301-25/14-16-2.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: HRK 32.702 (w mln)
Budżet roczny: HRK 3.2702 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %
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Czas trwania do 31.12.2027

Sektory gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Agencija za obalni linijski pomorski promet
Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split

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 21.08.2018

Numer pomocy SA.50512 (2018/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fonds d'aides aux jeux vidéo – volets écriture, création de propriétés 
intellectuelles et opérations à caractère collectif

Podstawa prawna Règlement général des aides financières du CNC – Convention FAJV

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 24.6 (w mln)
Budżet roczny: EUR 4.1 (w mln)

Intensywność pomocy %

Czas trwania 01.01.2019 – 31.12.2024

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centre national du cinéma et de l'image animée
12 rue de Lübeck, 75684 Paris Cedex 16

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 09.08.2018

Numer pomocy SA.51041 (2018/N)
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Państwo członkowskie Portugalia

Region PORTUGAL —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ninth Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme on EIB lending

Podstawa prawna Lei no 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), 
tal como alterada pela Lei no 20/2012, de 14 de maio.
Lei no 112/97, de 16 de setembro

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 2 800 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 09.02.2019

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

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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