
Autorização de auxílios concedidos pelos Estados no âmbito das disposições dos artigos 87.o e 88.o
do Tratado CE

A respeito dos quais a Comissão não levanta objecções

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2008/C 202/02)

Data de adopção da decisão 1.7.2008

Número do auxílio N 543/07

Estado-Membro República Checa

Região Czech Republic

Denominação (e/ou nome do benefi-
ciário)

Resortní program obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany České
republiky (Rozvoj dosažených schopností ozbrojených sil České republiky)

Base jurídica Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; nařízení vlády
č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Tipo de auxílio Regime de auxílios

Objectivo Investigação e desenvolvimento

Forma do auxílio Subvenção directa

Orçamento Montante global do auxílio previsto: 328,802 milhões de CZK

Intensidade 100 %

Duração Até 31.12.2012

Sectores económicos Todos os sectores

Nome e endereço da entidade que
concede o auxílio

Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování
Náměstí Svobody 471
CZ-160 01 Praha 6

Outras informações —

O texto da decisão na(s) língua(s) que faz(em) fé, expurgado(s) dos respectivos dados confidenciais, está
disponível no site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data de adopção da decisão 17.6.2008

Número do auxílio N 780/07

Estado-Membro Portugal

Região —

Denominação (e/ou nome do benefi-
ciário)

Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico

Base jurídica Portaria n.o 1462/2007 de 15 de Novembro de 2007

Tipo de auxílio Regime de auxílios

Objectivo Investigação e desenvolvimento, inovação
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Forma do auxílio Subvenção directa, empréstimo em condições favoráveis

Orçamento Montante global do auxílio previsto: 500 milhões de EUR

Intensidade 80 %

Duração Até 31.12.2013

Sectores económicos Todos os sectores

Nome e endereço da entidade que
concede o auxílio

—

Outras informações —

O texto da decisão na(s) língua(s) que faz(em) fé, expurgado(s) dos respectivos dados confidenciais, está
disponível no site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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