
II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 93/03) 

Data przyjęcia decyzji 11.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33499 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régimen español de I + D para TIC: Ayudas a la innovación en materia 
de procesos y organización en actividades de servicios 

Podstawa prawna Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, 
el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza 2, en el marco de la 
acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno
vación Tecnológica, 2008-2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Innowacyjność 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 311 mln EUR 

Intensywność pomocy 35 % 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información 
C/ Capitán Haya, 41 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

Inne informacje —
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 17.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34229 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region País Vasco 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) La promoción, difusión, y/o normalización del Euskera en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la comunicación (Convokatoria IKT) 

Podstawa prawna Borrador del orden, de 21 de diciembre de 2011, de la Consejera de 
Cultura, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones 
para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 
(Convocatoria IKT) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury, Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 
1,46 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
1,46 mln EUR 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania Do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Dirección de Promoción del Euskera 
Viceconsejería de Política Lingüistica 
Departamento de Cultura 
C/ Donostia, 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 
Álava, País Vasco 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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