
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 143/02)

Data przyjęcia decyzji 9.1.2008

Numer pomocy N 237/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Incentivos mineros a empresas de la minería no energética para el programa de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Podstawa prawna Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la concesión de incentivos
mineros a empresas de minería no energética para la I+D+i y medio ambiente

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,765 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania Do 31.12.2008

Sektory gospodarki Górnictwo i kopalnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Junta de Castilla-León

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 5.2.2008

Numer pomocy N 766/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Concessione ed erogazione di contributo per interventi dimostrativi in materia
energetico-ambientale — proroga

Podstawa prawna D.G.R. 23-12920 del 5 luglio 2004 e D.G.R. 94-1646 del 28.11.2005 DDGR
nn. 22-6889, 23-6890 del 17.9.2007 e 67-7436 del 12.11.2007 (atti con cui si
procede alla proroga)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 13 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 26 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Giunta regionale, Piemonte

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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