
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 172/01)

Data przyjęcia decyzji 23.4.2007

Numer pomocy N 832/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Valle d'Aosta

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà

Podstawa prawna Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttura-
zione di imprese in difficoltà

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Restrukturyzacja
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Gwarancja, Dostarczenie kapitału podwyższonego
ryzyka

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5-2 milionów EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 4 miliony EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 9.10.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Finaosta
Località Grand Chemin, 34
I-11020 Saint-Christophe — Aosta

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 13.6.2007

Numer pomocy N 132/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region País Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ayudas para la consolidación, desarrollo y normalización de medios
de comunicación en euskera (Programa Hedabideak).

Podstawa prawna Orden, de 14 de febrero de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se
regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y
normalización de medios de comunicación en euskera (Convocatoria Hedabi-
deak, Boletín Oficial del País Vasco de 5 de marzo de 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,6 miliona EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5,6 miliona EUR

Intensywność pomocy 65 %

Czas trwania do 31.12.2007

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción del Euskara; Viceconsejería de Política Lingüistica;
Departamento de Cultura
Donostia 1
E-01010 Victoria-Gasteiz, Álava, País Vasco

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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