
Zgłoszenie planowanego środka pomocy państwa
 

W dniu 28/09/2012 Komisja otrzymała zgłoszenie środka pomocy zgodnie z art. 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszony środek może
wchodzić w zakres zawiadomienia Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych
rodzajów pomocy państwa (Dz.U. 136 z 16.06.2009, s. 3-12).
Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanego środka.Główne cechy środka pomocy są następujące:
 
 
Numer referencyjny pomocy SA.35197

Państwo członkowskie Polska

Numer referencyjny nadany przez
państwo członkowskie

PL

Region Miasta Wroclaw
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl

Nazwa środka pomocy Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

Krajowa podstawa prawna - Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Nokia
Siemens Networks Sp. z o.o. - „Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 5 lipca 2011 na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr
84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20
marca 2012 r. zwany dalej „Programem” 

Proponowana wspólnotowa podstawa
prawna oceny

Pomoc regionalna - wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, 2007-2013

Rodzaj środka Pomoc indywidualna

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania (programu pomocy) 31.12.2012 do 31.12.2013

Sektor(y) gospodarki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej

Rodzaj beneficjenta Wyłącznie duże przedsiębiorstwa

Budżet Łączna kwota: PLZ 2,24 (w mln)

Instrument pomocy (dotacja, dopłata
do oprocentowania, itp.)

Dotacja bezpośrednia

Uwagi, w których porusza się kwestie związane z konkurencją dotyczące zgłoszonego środka, muszą
wpłynąć do Komisji nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty publikacji informacji o niniejszym
zgłoszeniu. Wraz z poufną wersją uwag należy przekazać wersję uwag nieobjętą klauzulą poufności, którą
będzie można przekazać zainteresowanym państwom członkowskim lub innym zainteresowanym stronom.
Można je przesłać do Komisji faksem (…), pocztą lub pocztą elektroniczną, podając numer referencyjny
SA.35197, na następujący adres Kancelarii ds. Pomocy Państwa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji
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