29.1.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/41

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning
(EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)
(Text av betydelse för EES)

(2010/C 22/09)

Referensnummer för statligt stöd

X 660/09

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

—

Regionens namn (NUTS)

Hamburg
Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadthausbrücke 8
20355 Hamburg
DEUTSCHLAND
http://www.hamburg.de/umwelt

Stödåtgärdens titel

Vorerwärmung von Kesselspeisewasser durch Wärmerückgewinnung

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

§ 44 LHO (Hamburg)

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål
HOBUM Oleochemicals GmbH

Ändring av en befintlig stödåtgärd

—

Dag då stödet beviljades

1.7.2009

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda än
damål som beviljats företaget

0,01 EUR (i miljoner)

För garantier

—

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

—

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

—

Mål
Stöd till miljöinvesteringar i energisparande
åtgärder (artikel 21)

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta till Bonus för små och me
låtna stödbelopp i nationell valuta
delstora företag i %
30 %

—

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:
http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html
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Referensnummer för statligt stöd

X 669/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Poland
Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. ks. Skorupki 4
00-546 Warszawa
POLSKA/POLAND

29.1.2010

http://www.ncbir.gov.pl
Stödåtgärdens titel

Udzielanie pomocy za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

Artykuł 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789), rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w
sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednic
twem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89,
poz. 732)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

—

Varaktighet

18.6.2009–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag
Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som plane
ras enligt ordningen

80,00 PLN (i miljoner)

För garantier

—

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

—

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

—

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta till Bonus för små och me
låtna stödbelopp i nationell valuta
delstora företag i %

Grundforskning (artikel 31.2 a)

100 %

—

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

80 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

60 %

20 %

Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier
(artikel 32)

75 %

—

Stöd för små och medelstora företags kost
nader för industriell äganderätt (artikel 33)

100 %

—

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och
stöd för innovationsstödjande tjänster
(artikel 36)

880 900 PLN

—

Stöd för att hyra in högkvalificerad personal
(artikel 37)

200 000 PLN

—

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:
http://www.ncbir.pl/www/images/doc/spb/Konkurs/Rozporzadzenie%20o%20pomocy%20pulicznej.pdf
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Referensnummer för statligt stöd

X 670/09

Medlemsstat

Österrike

Medlemsstatens referensnummer

—

Regionens namn (NUTS)

Oberösterreich
Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Amt der oberösterreichischen Landesregierung
Amt der oö LR
Dirketion Verfassungsdienst
4021 Linz
ÖSTERREICH

C 22/43

http://www.ooe.gv.at
Stödåtgärdens titel

Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich für gewässerökologi
sche Maßnahmen für Wettbewerbsteilnehmer

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

—

Varaktighet

6.7.2009–31.10.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag
Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som plane
ras enligt ordningen

2,00 EUR (i miljoner)

För garantier

—

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

—

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

—

Mål
Investeringsstöd till företag som går längre än
gemenskapsnormerna eller höjer nivån på
miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnor
mer (artikel 18)

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta till Bonus för små och me
låtna stödbelopp i nationell valuta
delstora företag i %
10 %

24 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-595A8C2F-ACA92550/ooe/hs.xsl/86736_DEU_
HTML.htm

Referensnummer för statligt stöd

X 671/09

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

—

C 22/44
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Regionens namn (NUTS)

East Midlands, West Midlands
Artikel 87.3 b

Stödbeviljande myndighet

Birmingham City University
City North Campus
Birmingham
West Midlands
B42 2SU
UNITED KINGDOM

29.1.2010

http://www.bcu.ac.uk
Stödåtgärdens titel

The HEFCE Economic Challenge Investment Fund (ECIF)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

A higher education corporation by virtue of the Education Reform Act
1988

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

—

Varaktighet

27.4.2009–30.9.2010

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning, vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sa
nering, byggverksamhet, handel; reparation av motorfordon och motor
cyklar, fastighetsverksamhet

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag
Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som plane
ras enligt ordningen

0,33 GBP (i miljoner)

För garantier

—

Stödinstrument (artikel 5)

Annat – Training Programme

Hänvisning till kommissionens beslut

—

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

—

Mål
Allmän utbildning (artikel 38.2)

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta till Bonus för små och me
låtna stödbelopp i nationell valuta
delstora företag i %
80 %

—

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:
http://www.bcu.ac.uk/docs/downloads/business/ECIF%20GBER%20Info%20for%20the%20BCU%20website%
20-%203.08.09.doc
http://www.bcu.ac.uk/gber

Referensnummer för statligt stöd

X 673/09

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

—

Regionens namn (NUTS)

Northern Ireland
Artikel 87.3 b

29.1.2010
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Stödbeviljande myndighet

C 22/45

InterTradeIreland
Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
Co. Down
Northern Ireland
BT34 2DE
UNITED KINGDOM
http://www.intertradeireland.com

Stödåtgärdens titel

Fusion — Phase III

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

European Communities Act 1972
British Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex II of the
Act empowers InterTradeIreland to invest, grant aid or lend for the
purposes of its function

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Ändring XT 46a/04

Varaktighet

8.6.2009–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag
Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som plane
ras enligt ordningen

2,50 GBP (i miljoner)

För garantier

—

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

—

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

—

Mål
Allmän utbildning (artikel 38.2)

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta till Bonus för små och me
låtna stödbelopp i nationell valuta
delstora företag i %
60 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?ActiveTextDocId=1374459&source=OPSI
http://www.intertradeireland.com/index.cfm/area/information/page/State%20Aid

