
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 121/06)

Numer pomocy XR 132/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Proyectos de inversión empresarial en nuevos emplazamientos, o bien en amplia-
ción o modernización de instalaciones preexistentes

Podstawa prawna Resolución de 9 de marzo de 2007 (DOG no 59, de 23 de marzo de 2007) por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego
de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de los incen-
tivos económicos del Igape y se procede a la convocatoria de determinadas líneas
de ayuda.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

4,4 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 26.3.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE: C, D, H55.10, H55.23, I, K73, K74

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Complejo Administrativo de San Lázaro s/n
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://dxosi.xunta.es:90/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/A40A?OpenDocument

Inne informacje —

Numer pomocy XR 52/08

Państwo członkowskie Litwa

Region 87(3)(a)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Priemonė „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų
kokybės gerinimas“
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Podstawa prawna 2008 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-106
„Dėl priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo
paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

67 mln LTL

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 23.3.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE H055, I0633, O092

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316441

Inne informacje —

17.5.2008 C 121/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


