
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

(WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 20/13)

Numer pomocy XR 95/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Bandi POR FESR 2007-2013 Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica

Misura 2: Incentivazione all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di
produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinno-
vabili e vettori energetici, all'efficienza energetica, nonchè all'innovazione di
prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico — Tipologia 1B

Podstawa prawna Determinazione dirigenziale n. 233 del 22 aprile 2008 in Bollettino ufficiale
n. 18 del 30 aprile 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

40 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 10 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 27.6.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Piemonte
Piazza Castello 165
I-10122 Torino

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2.htm

Inne informacje —

Numer pomocy XR 96/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Bandi POR FESR 2007-2013 Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica

Misura 1: Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso
di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi

Tipologia 1B

Podstawa prawna Determinazione dirigenziale n. 232 del 22 aprile 2008 in Bollettino ufficiale
n. 8 del 30 aprile 2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

50 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 10 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 25.6.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Piemonte
Piazza Castello 165
I-10122 Torino

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura1.htm

Inne informacje —
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