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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)

(2009/C 3/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.11.11.

Támogatás száma N 569/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia

Jogalap Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investi-
gación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de
agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia.
Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspon-
dientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D
Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(INCITE)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 100 millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2010.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

2009.1.8. C 3/1Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Xunta de Galicia
Consellería de Innovación e Industria
Direction de I+D+i
Rúa dos Feans, 7
Local C 15706
Santiago de Compostela
Galicia
ESPAÑA

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 2008.12.9.

Támogatás száma N 557/08

Tagállam Ausztria

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Banks and Insurance companies

Jogalap Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyúj-
tott támogatás, Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése

Támogatás formája Állami kezességvállalás, A tőkeintervenció egyéb formái

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 90 000 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2008.10.27.-2009.4.27.

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Republic of Austria

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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