
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 do 

krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 101/09) 

Numer pomocy XR 194/07 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Galicia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa przed
siębiorstwa otrzymującego uzupełniającą 
pomoc ad hoc 

Ayudas regionales a la inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia 
en aplicación del Reglamento (CE) n o 1628/2006 

Podstawa prawna Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas regionales a la 
inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia en aplicación del 
Reglamento (CE) n o 1628/2006 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Roczne wydatki planowane w ramach 
programu pomocy 

100 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy 30 % 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 

Data realizacji 1.1.2007 

Czas trwania 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Xunta de Galicia 
Consellería de Economía y Hacienda 
Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

Adres internetowy publikacji programu 
pomocy 

http://www.econmiaefacenda.org/ 

Inne informacje — 

Numer pomocy XR 67/08 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa przed
siębiorstwa otrzymującego uzupełniającą 
pomoc ad hoc 

Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de 
una minera sostenible en los aspectos de prevención y seguridad minera. 

Podstawa prawna Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, apartado 5.1. 
letra b), inversiones regionales (BOE n o 67 de 18.3.2008)
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http://www.econmiaefacenda.org/


Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Roczne wydatki planowane w ramach 
programu pomocy 

1,4 mln EUR 

Całkowita kwota pomocy przewidziana 
w ramach programu 

— 

Maksymalna intensywność pomocy 48 % 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 

Data realizacji 19.3.2008 

Czas trwania 31.12.2013 

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów 

NACE: 13, 14 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección General de Politica Energética y Minas 
Jorge Sanz Oliva 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

Tel. +34 913497475 
E-mail: jcsanz@mytic.es 

Adres internetowy publikacji programu 
pomocy 

http://www.mityc.es/seguridadminera 

Inne informacje —
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