
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)

(2008/C 15/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.11.28.

A támogatás száma N 245/07

Tagállam Spanyolország

Régió Castilla y León

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al Regla-
mento (CE) no 1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002 sobre ayudas
estatales a la industria del carbón para los programas de investigación y desar-
rollo e innovación y medio ambiente

Jogalap Orden por la que se convocan subvenciones publicas destinadas a la concesión
de incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al
Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002 sobre
ayudas estatales a la industria del carbón para los programas de investigatción y
desarollo e innovación y medio ambiente

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Környezetvédelem

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 3,08 millió EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2007

Érintett gazdasági ágazatok Szénipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Direccion General de Energia y Minas de la Junta de Castilla y León
Avda. Reyes Leoneses, 11
E-24080 León

Egyéb információ A spanyol hatóságoknak éves jelentést kell benyújtaniuk a program végrehajtá-
sáról

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.12.

Támogatás száma N 302/07

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e inno-
vazione nell'ambito dei progetti di innovazione industriale
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Jogalap Decreto del ministro dello Sviluppo economico concernente le modalità e le
procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e inno-
vazione nell'ambito dei progetti di innovazione industriale

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás, Visszatérítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 6 000 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero dello Sviluppo economico

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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