
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális
beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel össz-

hangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 206/07)

Támogatás száma XR 47/08

Tagállam Spanyolország

Régió Murcia

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estra-
tégicos

Jogalap Orden de 18 de febrero de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras y
la Convocatoria para 2008 de programas de ayudas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en
sectores estratégicos dirigidas a las empresas

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 4,025 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 30 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.2.25.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Avda de la Fama no 3
E-30003 Murcia

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.institutofomentomurcia.es

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 79/08

Tagállam Olaszország

Régió Basilicata

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'art.17 della legge
regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 per la realizzazione di piani di reindu-
strializzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi inattivi
sul territorio della regione Basilicata

Jogalap D.G.R. n. 690 del 13 maggio 2008

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 50 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 30 %

A rendelet 4. cikkével összhangban
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Végrehajtás időpontja 2008.5.13.

Időtartam 2010.12.31.

Gazdasági ágazat Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás

NACE D

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Basilicata
Dipartimento Attività produttive
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=dir&-
dir=1458&doc=&link=

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive

Egyéb információ —
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