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(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 297/01)

Data przyjęcia decyzji 2.7.2008

Numer środka pomocy NN 80/06 (ex N 301/06, N 307/06)

NN 81/06 (ex N 286/06)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Ayuda estatal al sector del carbón para el ejercicio 2006

Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012

Podstawa prawna Rozporządzenie ustanawiające ramy prawne w odniesieniu do pomocy dla prze-
mysłu węglowego na lata budżetowe 2006–2007, odpowiadającej pomocy
określonej w art. 4 i art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z
dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Restrukturyzacja przemysłu węglowego

Forma pomocy Dotacja

Budżet 918,8 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2006-2007

Sektory gospodarki Przemysł węglowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alterna-
tivo de las Comarcas Mineras

Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI)

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 30.9.2008

Numer pomocy N 624/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di effi-
cienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane

Podstawa prawna Legge del 31 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 248, legge finanziaria
2005; Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi
di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree
urbane; intesa sullo schema di bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad
interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
in area urbana, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge del 31 dicembre
2004, n.311 (legge Finanziaria 2005)

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 60 %

Czas trwania 1 rok

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e della Finanza

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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