
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 35/09)

Numer pomocy XT 109/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación, en el sector
de la construcción naval

Podstawa prawna Orden ministerial ITC/3287/2007, de 7 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos
y actuaciones de formación en el sector de la construcción naval

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 15 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia

Data realizacji 15.11.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne; Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Budownictwo okrętowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gerencia del sector de la construcción naval
Po de la Castellana, 143 5a planta
E-28046 Madrid

Numer pomocy XT 110/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuer-
temente expuestas a la competencia internacional

Podstawa prawna Resolución IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para
empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional y se abre la
convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia
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Data realizacji 5.5.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona
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