
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 52/04)

Numer pomocy XR 65/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Subvenciones a empresas turísticas para el fomento del turismo en el medio
rural

Podstawa prawna Orden de 18 de marzo de la Consellería de Innovación e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones a empresas turísticas para el fomento del
turismo en el medio rural, y se procede a su convocatoria para el año 2008
(DOG no 67, de 8 de abril de 2008)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

2,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 8.5.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE: 92

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección Xeral de Turismo.
C/Plaza de Mazarelos, 15
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña).
Tel. (34) 981 546 378
e-mail: axudas.dxt@xunta.es

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://www.conselleriaiei.org

Inne informacje —

Numer pomocy XR 66/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Subvenciones a empresas privadas para la creación y mejora de establecimientos
turísticos

Podstawa prawna Orden de 18 de marzo de la Consellería de Innovación e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones a empresas privadas para la creación y mejora
de establecimientos turísticos, y se procede a su convocatoria para el año 2008
(DOG no 67, de 8 de abril de 2008)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

6,53 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 8.5.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE: 55

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección Xeral de Turismo.
C/Plaza de Mazarelos, 15
E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña).
Tel. (34) 981 546 378
e-mail: axudas.dxt@xunta.es

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://www.conselleriaiei.org

Inne informacje —

5.3.2009C 52/10 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


