
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 331/06)

Támogatás száma XR 63/08

Tagállam Szlovákia

Régió 87(3)(a)

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

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby
aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou
pomoci

Jogalap Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006

Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013

Zákon č. 231/1999 Z. z

Zákon č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 450,71 millió SKK

Maximális támogatási intenzitás 50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.3.25.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.justice.gov.sk

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 64/08

Tagállam Szlovákia

Régió 87(3)(a)

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

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Jogalap Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006

Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013

Zákon č. 231/1999 Z. z

Zákon č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 566,256 millió SKK

Maximális támogatási intenzitás 50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.3.25.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.justice.gov.sk

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 115/08

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Valenciana

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

Incentivos autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana

Jogalap Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la concesión de Incentivos Autonómicos a la inver-
sión en la Comunitat Valenciana

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 10 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 30 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2008.8.8.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Dirección General de Economía
C/ Palau no 14
E-46003 Valencia

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/08/08/pdf/2008_9930.pdf

Egyéb információ —
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