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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 292/01)

Data przyjęcia decyzji 5.8.2008

Numer środka pomocy N 419/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola

Podstawa prawna Orden APA/2041/2007, de 3 de julio, por la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wspieranie środków służących wspólnemu interesowi, których celem jest
promowanie innowacji technologicznych w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 750 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2007

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General de Pesca Marítima
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros
C/ José Ortega y Gasset, 57
E-28006 Madrid

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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 13.8.2008

Numer środka pomocy N 617/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

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

Ayuda a las cooperativas y otras asociaciones del sector pesquero

Podstawa prawna Orden DES/48/2007 por la que se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria para 2007 de las ayudas a las cooperativas del sector pesquero y maris-
quero y otras asociaciones sin ánimo de lucro

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wspieranie środków służących wspólnemu interesowi wdrażanych przy
aktywnym współudziale organizacji stowarzyszeniowych w sektorze rybołów-
stwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 72 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2007

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
c/ Gutiérrez Solana s/n
E-39011 Santander

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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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