
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)

(2008/C 15/02)

Data przyjęcia decyzji 28.11.2007

Numer środka pomocy N 245/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla y León

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al Regla-
mento (CE) no 1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002 sobre ayudas
estatales a la industria del carbón para los programas de investigación y desar-
rollo e innovación y medio ambiente

Podstawa prawna Orden por la que se convocan subvenciones publicas destinadas a la concesión
de incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al
Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002 sobre
ayudas estatales a la industria del carbón para los programas de investigatción y
desarollo e innovación y medio ambiente

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 3,08 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2007

Sektory gospodarki Sektor węglowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Direccion General de Energia y Minas de la Junta de Castilla y León
Avda. Reyes Leoneses, 11
E-24080 León

Inne informacje Od władz hiszpańskich wymaga się przedstawienia sprawozdania rocznego na
temat wdrożenia systemu pomocy

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/

Data przyjęcia decyzji 12.12.2007

Numer pomocy N 302/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e inno-
vazione nell'ambito dei progetti di innovazione industriale
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Podstawa prawna Decreto del ministro dello Sviluppo economico concernente le modalità e le
procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e inno-
vazione nell'ambito dei progetti di innovazione industriale

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania, Dotacja podlegająca
zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6 000 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo economico

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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