
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 202/02)

Data przyjęcia decyzji 1.7.2008

Numer pomocy N 543/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Czech Republic

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Resortní program obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany České
republiky (Rozvoj dosažených schopností ozbrojených sil České republiky)

Podstawa prawna Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; nařízení vlády
č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 328,802 mln CZK

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania Do 31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování
Náměstí Svobody 471
CZ-160 01 Praha 6

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 17.6.2008

Numer pomocy N 780/07

Państwo członkowskie Portugalia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico

Podstawa prawna Portaria n.o 1462/2007 de 15 de Novembro de 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, innowacyjność
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Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 500 mln EUR

Intensywność pomocy 80 %

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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