
II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 142/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.8.

Támogatás száma N 684/06

Tagállam Spanyolország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Ayudas a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del
medio ambiente de las actividades mineras no energéticas

Jogalap Proyecto de Orden por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas a
la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora del medio
ambiente de las actividades mineras no energéticas

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 40 millió EUR

Támogatás intenzitása 40 %

Időtartam 2012.5.31-ig

Gazdasági ágazat Bányászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.14.

Támogatás száma N 812/06

Tagállam Németország

Régió Nordrhein-Westfalen

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Investitionsprogramm Abwasser NRW

Jogalap „Investitionsprogramm Abwasser NRW“, Landeshaushaltordnung NRW, Landes-
wassergesetz NRW, Abwasserabgabengesetz

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 40-60 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege:
250 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2011.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerium für Umwelt Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
D-40190 Düsseldorf

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.16.

Támogatás száma N 3/07

Tagállam Olaszország

Régió Emilia Romagna

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Misura 1 del programma di ricerca Industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico. Azione A «Progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompeti-
tivo»

Jogalap Delibera di Giunta Regionale n. 2823 del 30.12.2003

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 10 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege:
40 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2010.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Emilia Romagna
Via Aldo Moro 44
I-40127 Bologna

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.22.

Támogatás száma N 122/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Prime à l'Aménagement du Territoire pour la Recherche, le Développement et
l'Innovation (PAT «RDI»)

Jogalap Arrêté de 2007 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la
commission interministérielle des aides à la localisation des activités, les moda-
lités de constitution et de dépôt des dossiers de demande de prime, les modalités
de notification des décisions, la liste des sections de la nomenclature d'activités
ou de produits éligibles à la prime et la date limite de dépôt des demandes de
prime

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 5 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: 30 mil-
lió EUR

Támogatás intenzitása 60 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

DIACT
1, av. Charles Floquet
F-75007 Paris

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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