
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 800/2008/EK 

bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 249/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 2/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Umbria 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regime di aiutoa favore degli investimenti delle PMI 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

— 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.3–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 16,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR — 22,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

20 % — 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 3/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) Umbria 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 — 06100 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regime di aiuto a favore della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge n. 598/94, articolo 11 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.3–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR — 17,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 10 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

25 % 10 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 4/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Umbria 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regime di aiuto alle PMI per servizi ex articoli 26, 27 e 33 regola
mento (CE) n. 800/2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.3–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR — 10,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A Kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

A Kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % — 

A Kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

60 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 7/08 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Lithuania 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius, LIETUVA 
http://www.ukmin.lt 

A támogatási intézkedés jogcíme Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urba
nistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ priemonė „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymas 
Nr. 4–415 „Dėl priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 107–4107) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327192&p_ 
query=Ekologin*&p–tr2=2
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Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.11–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Művészet, szórakoztatás, szabadidő, sport-, szórakoztató, szabadidős 
tevékenység 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

26,15 LTL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
787 
„Dėl sanglaudos Skatinimo veiksmų programos patvirtinimo“ – 
140,40 LTL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 15/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója Bayern 

Régió megnevezése (NUTS) Bayern 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28, 80525 München, DEUTSCHLAND 
http://www.stmwivt.bayern.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Durchführung des bayerischen regionalen Förderprog
ramms für die gewerbliche Wirtschaft 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

BayHO, BayVwVfG, Richtlinie vom 27.8.2008 zur Durchführung des 
bayerischen regionalen Förderprogramms für die gewerbliche Wirts
chaft (AllMBl S. 523) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/foerderprogramme/BRF_2008.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.1–2013.12.31.
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Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

100,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EFRE — 12,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % —
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