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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 210/5

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

(2012/C 210/05)

Data przyjęcia decyzji

7.5.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.33151 (11/N)

Państwo członkowskie

Słowacja

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Basic broadband deployment in white areas of Slovakia

Podstawa prawna

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov – Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systé
moch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov – Zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Zákon č.
231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota
113,2 mln EUR

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2015

Sektory gospodarki

Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje

—

pomocy

przewidziana

w

ramach

programu:

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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C 210/6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Data przyjęcia decyzji

3.7.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.34878 (12/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Freistaat Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

FuE-Programm Mikrosystemtechnik

Podstawa prawna

— Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung;
— Artikel 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Bayern;
— Programmbeschreibung des FuE- Programms „Mikrosystemtechnik“
des Freistaates Bayern

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Badania i rozwój

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 9,85 mln
EUR

Intensywność pomocy

60 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Bayerisches Staatsministerium fûr Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie
Prinzregentenstr. 28
80538 München
DEUTSCHLAND
http://www.stmwivt.bayern.de

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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