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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 289/01)

Data przyjęcia decyzji 17.6.2008

Numer pomocy N 637/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Pais Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid programme for the support of audiovisual production in the Basque auto-
nomous community

Podstawa prawna Decreto 107/2007 de 26 de Junio, por el que se regula el régimen de financia-
ción para el fomento de la producción audiovisual en la Comunidad autónoma
de Euskadi («Boletín Official del País Vasco» no 139 of 19 July 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8 235 000 EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 8 235 000 EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción de la Cultura Departamento de Cultura, Gobierno
Vasco
C/ Donostia no 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz, Alava

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 2.7.2008

Numer pomocy N 250/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Messa a disposizione di connessioni a banda larga in Alto Adige

Podstawa prawna D.Lgs. il 1o agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche».
L.P. 33/1982 «Provvedimenti in materia di informatica nella Provincia di
Bolzano». Deliberazione n. 646 della G.P. del 7 marzo 2005, «Programma
operativo per lo sviluppo della Società per l'Informazione in Alto Adige
e-Südtirol 2004 — 2008 con particolare riferimento agli obiettivi per la messa
a disposizione di una offerta di banda larga a copertura dell'Alto Adige»

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 7 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 2008-2018

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
Viale Europa, 164 A
I-39100 Bolzano

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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