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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)

(2008/C 253/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.7.23.

A támogatás száma N 31/08

Tagállam Ausztria

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Pilotprojekt zur Entwicklung von intermodalen Verkehren auf der Wasserstraße
Donau 2008-2014

Jogalap Richtlinien: Pilotprogramm zur Entwicklung von intermodalen Verkehren und
zur Förderung von Projekten im kombinierten Verkehr auf der Wasserstraße
Donau

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A közúti szállítás belvízi szállítássá alakításának támogatása a Duna Folyosóban,
valamint az innovatív és magas színvonalú belvízi szállítási szolgáltatásokra
vonatkozó magánkezdeményezések ösztönzése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Az éves költségvetés 1 millió EUR. A teljes költségvetés 6 millió EUR

A támogatás intenzitása Az elkerült külső költségek 48 %-áig

Időtartam 6 év (2008-2014)

Érintett gazdasági ágazatok Belvízi fuvarozás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

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 2008.7.22.

Támogatás száma N 38/08

Tagállam Spanyolország

Régió Asturias

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

R & D Aid scheme for strategic projects in Asturias 2008-2010

Jogalap Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convocan ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos
durante el período 2008-2010 en el marco del Plan de Ciencia Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 10 millió EUR

Támogatás intenzitása 75 %

Időtartam 2010.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias
Plaza de España, no 5
E-33007 Oviedo

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 2008.6.10.

Támogatás száma N 47/08

Tagállam Ausztria

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen nach dem öster-
reichischen Ökostromgesetz (Erhöhung der Einspeisetarife)

Jogalap Ökostromgesetz, BGBL I Nr. 19-2002 idF. BGBL I Nr. 105-2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem, megújuló energia

Támogatás formája Betáplálási tarifához nyújtott támogatás
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Költségvetés Tervezett éves kiadás: 20 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 20 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2008.1.1.-2008.12.31.

Gazdasági ágazat Villamosenergia

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1011 Wien

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 2008.7.25.

Támogatás száma N 193/08

Tagállam Spanyolország

Régió Pais Vasco

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación (Programa INNOTEK)

Jogalap Orden de la Consejera de Industria, comercio y turismo de primera modificacion
de la Orden por la que se regula el programa de apoyo a la realizacion de
proyectos de desarrollo tecnologico e innovacion de 27 Junio de 2005
(programa INNOTEK)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés, Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 40 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 200 millió EUR

Támogatás intenzitása 45 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno Vasco
Donosita no 1,
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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 2008.7.25.

Támogatás száma N 194/08

Tagállam Spanyolország

Régió Pais Vasco

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Programa de apoyo a la realizacion de proyectos de lanzamiento de empresas de
base científica y technológica (modificación del programa NETs)

Jogalap Orden de la Consejera de Industria, comercio y turismo de primera modificación
de la orden por la que se regula el programa NETs de ayudas a la realisacion de
proyectos de lanzamiento de empresas de base cientifica y tecnologica, programa
a cuya financiación contribuye el fondo europeo de desarrollo regional, de 27 de
Junio de 2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés, Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 10 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 60 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno Vasco
Donosita no 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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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