
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 206/07)

Numer pomocy XR 47/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Murcia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estra-
tégicos

Podstawa prawna Orden de 18 de febrero de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la Convocatoria para 2008 de programas de ayudas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en
sectores estratégicos dirigidas a las empresas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

4,025 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 25.2.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Avda de la Fama no 3
E-30003 Murcia

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.institutofomentomurcia.es

Inne informacje —

Numer pomocy XR 79/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'art.17 della legge
regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 per la realizzazione di piani di reindu-
strializzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi inattivi
sul territorio della regione Basilicata

Podstawa prawna D.G.R. n. 690 del 13 maggio 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

50 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
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Data realizacji 13.5.2008

Czas trwania 31.12.2010

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE D

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Basilicata
Dipartimento Attività produttive
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=dir&-
dir=1458&doc=&link=

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive

Inne informacje —
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