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(Informacje)

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 150/01)

Data przyjęcia decyzji 20.5.2008

Numer pomocy N 458/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Marche

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Intervento sul capitale di rischio delle società cooperative

Podstawa prawna Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 «Modifiche alla legge regionale 16 aprile
2006, n. 5 “Provvedimenti per favorire la cooperazione”»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

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

Intensywność pomocy —

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 27.5.2008

Numer pomocy N 753/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione della Regione Toscana

Podstawa prawna Proposta di decreto dirigenziale n. 7013/2007 «Modalità di attuazione degli
interventi in materia di aiuti a favore di ricerca sviluppo e innovazione previsti
dal Programma Operativo obiettivo “Competitività regionale e occupazione”
POR/FESR 2007-2013, dal Piano regionale dello sviluppo economico — PRSE
2007-2010 e dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, Innowacyjność

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 57,3 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 344 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania 27.5.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana
Via Cavour, 18
I-50100 Firenze

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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