
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 67/02)

Data przyjęcia decyzji 17.1.2008

Numer pomocy N 286/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subvenciones de los programas sectoriales de Investigación aplicada, PYME, I+D
e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica (INCITE)

Podstawa prawna Proyecto del Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones
correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME
I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (INCITE)

Ley estatal no 13/1986 de fomento y coordinación general de la investigación

Ley no 12/1993 de fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico de
Galicia

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 200 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Xunta de Galicia (Consellería de Innovación e Industria), Santiago de Compos-
tela, Galicia, España

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/

Data przyjęcia decyzji 17.1.2008

Numer pomocy N 312/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla-León

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de Ayudas para I&D&i en Castilla y León
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Podstawa prawna Orden EYE/1311/2005; Proyecto de disposiciones generales y específicas de la
convocatoria de le agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE)
«Programa de Ayudas a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Empresas»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 60 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 420 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE)
C/Duque de la Victoria, 23
E-47001 Valladolid

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/

Data przyjęcia decyzji 17.1.2008

Numer pomocy N 373/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Krolestwo

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Northern Ireland Spinouts (NISPO): the Young Innovative Enterprise (YIE)
Scheme

Podstawa prawna Industrial Development Order 1082 as amended by 2002 ID Act

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12 mln GBP

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2008-1.10.2017

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Invest NI, Bedford Square, Bedford St Belfast BT2 7EH, UK

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 23.1.2008

Numer pomocy N 583/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en
Wallonie

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië

Podstawa prawna Avant projet de décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de
l'innovation en Wallonie

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 800 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania Do 31.12.2015

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Technologies,
de la Recherche et de l'Énergie
Ave. Prince de Liège
B-5100 Jambes

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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