
II

(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 253/02)

Data przyjęcia decyzji 23.7.2008

Numer środka pomocy N 31/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Pilotprojekt zur Entwicklung von intermodalen Verkehren auf der Wasserstraße
Donau 2008-2014

Podstawa prawna Richtlinien: Pilotprogramm zur Entwicklung von intermodalen Verkehren und
zur Förderung von Projekten im kombinierten Verkehr auf der Wasserstraße
Donau

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachęcenie do zmiany rodzaju transportu z drogowego na śródlądowy w korycie
Dunaju i stymulowanie prywatnych inicjatyw w dziedzinie innowacyjnego trans-
portu śródlądowego wysokiej jakości

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczny budżet 1 mln EUR. Całkowity budżet 6 mln EUR

Intensywność pomocy Do 48 % unikniętych kosztów zewnętrznych

Czas trwania pomocy 6 lat: 2008-2014

Sektory gospodarki Żegluga śródlądowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

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 22.7.2008

Numer pomocy N 38/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Asturias

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) R & D Aid scheme for strategic projects in Asturias 2008-2010

Podstawa prawna Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos
durante el período 2008-2010 en el marco del Plan de Ciencia Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

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

Intensywność pomocy 75 %

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias
Plaza de España, no 5
E-33007 Oviedo

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 10.6.2008

Numer pomocy N 47/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen nach dem öster-
reichischen Ökostromgesetz (Erhöhung der Einspeisetarife)

Podstawa prawna Ökostromgesetz, BGBL I Nr. 19-2002 idF. BGBL I Nr. 105-2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska, energia odnawialna

Forma pomocy Dodatek do gwarantowanych cen zakupu
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 20 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2008

Sektory gospodarki Energia elektryczna

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1011 Wien

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 25.7.2008

Numer pomocy N 193/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación (Programa INNOTEK)

Podstawa prawna Orden de la Consejera de Industria, comercio y turismo de primera modificacion
de la Orden por la que se regula el programa de apoyo a la realizacion de
proyectos de desarrollo tecnologico e innovacion de 27 Junio de 2005
(programa INNOTEK)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 200 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno Vasco
Donosita no 1,
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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 25.7.2008

Numer pomocy N 194/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de apoyo a la realizacion de proyectos de lanzamiento de empresas de
base científica y technológica (modificación del programa NETs)

Podstawa prawna Orden de la Consejera de Industria, comercio y turismo de primera modificación
de la orden por la que se regula el programa NETs de ayudas a la realisacion de
proyectos de lanzamiento de empresas de base cientifica y tecnologica, programa
a cuya financiación contribuye el fondo europeo de desarrollo regional, de 27 de
Junio de 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój, rozwój regionalny, zatrudnienie

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 60 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno Vasco
Donosita no 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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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