PT

C 300/16

Jornal Oficial da União Europeia

10.12.2009

Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos
termos do Regulamento (CE) n.o 800/2008 da Comissão, que declara certas categorias de auxílios
compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado (Regulamento
geral de isenção por categoria)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2009/C 300/06)

Número de referência do auxílio estatal

X 850/09

Estado-Membro

Alemanha

Número de referência do Estado-Membro

—

Designação da região (NUTS)

Weser-Ems
Regiões mistas

Entidade que concede o auxílio

Investitions- und Förderbank Niedersachsen — Nbank
Günther-Wagner-Allee 12—16
30177 Hannover
DEUTSCHLAND
http://www.nbank.de

Título da medida de auxílio

Zukunftsmarkt Energieeffizienz

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i. V. m.
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung)
i. V. m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbil
dungsoffensive für den Mittelstand (WOM)“

Tipo de medida

Auxílio ad hoc
BUS GmbH

Alteração de uma medida de auxílio existente

—

Duração

25.9.2009

Sector(es) económico(s) abrangido(s)

Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário

PME

Montante global anual do orçamento previsto
no âmbito do regime

0,39 EUR (em milhões)

Para garantias

—

Instrumentos de auxílio (artigo 5.o)

Subvenção

Referência à decisão da Comissão

—

Se for co-financiado por fundos comunitários

CCI-Code OP Ziel RWB
2007DE052PO007
Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom
13. Juli 2007 — 0,19 EUR (in Mio.)

Objectivos
Formação geral (ponto 2 do artigo 38.o)

Intensidade máxima de auxílios em % ou
montante máximo do auxílio em moeda
nacional
60 %

Ligação web ao texto integral da medida de auxílio:
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C44357889_L20.pdf

Majorações PME em %
10 %

PT

10.12.2009

Jornal Oficial da União Europeia

C 300/17

Número de referência do auxílio estatal

X 851/09

Estado-Membro

Alemanha

Número de referência do Estado-Membro

—

Designação da região (NUTS)

Hannover
Regiões mistas

Entidade que concede o auxílio

Investitions- und Förderbank Niedersachsen — Nbank
Günther-Wagner-Allee 12—16
30177 Hannover
DEUTSCHLAND
http://www.nbank.de

Título da medida de auxílio

KOMM-Dynamik

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i. V. m.
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung)
i. V. m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbil
dungsoffensive für den Mittelstand (WOM)“

Tipo de medida

Auxílio ad hoc
RKW Niedersachsen

Alteração de uma medida de auxílio existente

—

Duração

24.9.2009

Sector(es) económico(s) abrangido(s)

Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário

PME

Montante global anual do orçamento previsto
no âmbito do regime

0,16 EUR (em milhões)

Para garantias

—

Instrumentos de auxílio (artigo 5.o)

Subvenção

Referência à decisão da Comissão

—

Se for co-financiado por fundos comunitários

CCI-Code OP Ziel RWB:
2007DE052PO007
Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom
13. Juli 2007 — 0,08 EUR (in Mio.)

Objectivos

Formação geral (ponto 2 do artigo 38.o)

Intensidade máxima de auxílios em % ou
montante máximo do auxílio em moeda
nacional
60 %

Ligação web ao texto integral da medida de auxílio:
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C44357889_L20.pdf

Número de referência do auxílio estatal

X 856/09

Estado-Membro

Espanha

Número de referência do Estado-Membro

ES 51

Majorações PME em %

10 %

PT

C 300/18

Jornal Oficial da União Europeia

Designação da região (NUTS)

Cataluna
Regiões mistas

Entidade que concede o auxílio

Institut Català d’Energia
C/ Pamplona, 113, tercera planta
08018 Barcelona
ESPAÑA

10.12.2009

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
Título da medida de auxílio

Ayudas para instalaciones de aprovechamiento de biomasa leñosa para
usos térmicos que valoricen la biomasa mediante procesos termoquí
micos en el Marco del Programa de Energías Renovables.

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Orden ECF/408/2009, de 15 de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en el marco del Programa de energías reno
vables y se abre la convocatoria para el año 2009.

Tipo de medida

Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

—

Duração

29.9.2009-30.9.2010

Sector(es) económico(s) abrangido(s)

Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário

PME
Grande empresa

Montante global anual do orçamento previsto
no âmbito do regime

2,14 EUR (em milhões)

Para garantias

—

Instrumentos de auxílio (artigo 5.o)

Subvenção

Referência à decisão da Comissão

—

Se for co-financiado por fundos comunitários

Programa operativo de intervención comunitaria del FEDER en el
marco del objetivo de competitividad regional y empleo para la Co
munidad Autònoma de Cataluña en España (CCI: 2007ES162PO006)
— 1,07 EUR (en millones)

Objectivos
Auxílios ao investimento no domínio do am
biente a favor da promoção da energia pro
duzida a partir de fontes renováveis
(artigo 23.o)

Intensidade máxima de auxílios em % ou
montante máximo do auxílio em moeda
nacional
30 %

Majorações PME em %
—

Ligação web ao texto integral da medida de auxílio:
http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5472/09237056.pdf

Número de referência do auxílio estatal

X 860/09

Estado-Membro

Espanha

Número de referência do Estado-Membro

ES

Designação da região (NUTS)

Rioja
Regiões não assistidas

Entidade que concede o auxílio

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio
C/ Marques de la Ensenada, 13
26071 Logroño La Rioja
ESPAÑA
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

PT

10.12.2009

Jornal Oficial da União Europeia

C 300/19

Título da medida de auxílio

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de
Energías Renovables: Solar Fotovoltaica

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Orden 32/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Solar
fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica B.O.R de 2 de octubre de 2009.

Tipo de medida

Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

—

Duração

2.10.2009-31.12.2013

Sector(es) económico(s) abrangido(s)

Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário

PME

Montante global anual do orçamento previsto
no âmbito do regime

0,01 EUR (em milhões)

Para garantias

—

Instrumentos de auxílio (artigo 5.o)

Subvenção

Referência à decisão da Comissão

—

Se for co-financiado por fundos comunitários

—

Objectivos
Auxílios ao investimento no domínio do am
biente a favor da promoção da energia pro
duzida a partir de fontes renováveis
(artigo 23.o)

Intensidade máxima de auxílios em % ou
montante máximo do auxílio em moeda
nacional
40 %

Majorações PME em %
—

Ligação web ao texto integral da medida de auxílio:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Número de referência do auxílio estatal

X 866/09

Estado-Membro

Itália

Número de referência do Estado-Membro

—

Designação da região (NUTS)

Friuli-Venezia Giulia
Regiões mistas

Entidade que concede o auxílio

Provincia di Trieste, Provincia di Gorizia, Provincia di Udine, Provincia
di Pordenone
Provincia di Trieste
Piazza Vittorio Veneto 4
34100 Trieste TS
ITALIA
Provincia di Gorizia
Corso Italia 55
34170 Gorizia GO
ITALIA
Provincia di Udine
Piazza Patriarcato 3
33100 Udine UD
ITALIA

PT

C 300/20

Jornal Oficial da União Europeia

10.12.2009

Provincia di Pordenone
Largo S. Giorgio 12
33170 Pordenone PN
ITALIA
http://www.provincia.trieste.it; http://www.provincia.gorizia.it;
http://www.provincia.udine.it; http://www.provincia.pordenone.it
Título da medida de auxílio

Aiuti all′occupazione di lavoratori disabili

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Deliberazione di giunta regionale 6 agosto 2009 n. 1871

Tipo de medida

Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

—

Duração

1.1.2010-31.12.2013

Sector(es) económico(s) abrangido(s)

Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário

PME
Grande empresa

Montante global anual do orçamento previsto
no âmbito do regime

2,50 EUR (em milhões)

Para garantias

—

Instrumentos de auxílio (artigo 5.o)

Subvenção

Referência à decisão da Comissão

—

Se for co-financiado por fundos comunitários

—

Objectivos

Intensidade máxima de auxílios em % ou
montante máximo do auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em %

Auxílios ao recrutamento de trabalhadores
com deficiência sob a forma de subvenções
salariais (artigo 41.o)

75 %

—

Auxílios sob forma de compensação pelos
custos adicionais decorrentes do recrutamento
de trabalhadores com deficiência (artigo 42.o)

100 %

—

Ligação web ao texto integral da medida de auxílio:
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur
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