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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)

(2009/C 3/01)

Data przyjęcia decyzji 11.11.2008

Numer pomocy N 569/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia

Podstawa prawna Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investi-
gación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de
agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia.
Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspon-
dientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D
Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(INCITE)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 100 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania Do 31.12.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Xunta de Galicia
Consellería de Innovación e Industria
Direction de I+D+i
Rúa dos Feans, 7
Local C 15706
Santiago de Compostela
Galicia
ESPAÑA

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 9.12.2008

Numer pomocy N 557/08

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Banks and Insurance companies

Podstawa prawna Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki, ratowanie przedsię-
biorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Forma pomocy Gwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 90 000 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 27.10.2008-27.4.2009

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Republic of Austria

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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