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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)

(2008/C 57/01)

Data przyjęcia decyzji 17.1.2008

Numer pomocy N 179/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia autonoma di Trento

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore
della co-generazione di elettricità e di calore

Podstawa prawna L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99
approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Pomoc inwestycyjna

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2008

Sektory gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia autonoma di Trento

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 14.1.2008

Numer pomocy N 663/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000

Podstawa prawna Decreto 22/2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania, Inne formy pozyski-
wania kapitału

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 75,6 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 75,6 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2008

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Región Andalucía

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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