
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 253/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 38/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Deutschland 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Landwirtschaftliche Rentenbank 
Hochstraße 2 
60313 Frankfurt am Main 
DEUTSCHLAND 

http://www.rentenbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Programminformation Energie vom Land 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 3 des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 
3646), zuletzt geändert durch Artikel 174 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407) in Verbindung mit der Programm- 
information Energie vom Land und dem Merkblatt Beihilfen 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.rentenbank.de/neue_energien/energie_vom_land 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.17–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-termelés, -ellátás, Gázellátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 39/08 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 45757/08/08100 

Régió megnevezése (NUTS) Středni Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Středni Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Poradenství–1.výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání zákon 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.1–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

50 millió CZK 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Strukturální fondy – ERDF – 42 500 000 CZK 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 40/08 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 45757/08/08100 

Régió megnevezése (NUTS) Středni Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Středni Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Spolupráce–1.výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání zákon 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidelch a o změně některých 
souvisejících zákonů 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.1–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

800 millió CZK 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Strukturální fondy – ERDF – 850 mílíonů CZK 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

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

50 % — 

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

50 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % 45 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 41/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) North East, North West, Yorkshire And The Humber, East Midlands, 
West Midlands, Eastern, South East, South West 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House 
17 Smith Square 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

http://www.defra.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Rural Development Programme for England — measure code 124 
(cooperation for development of new products, process and technolo
gies in the agriculural and food sector and in the forestry sector) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2(2) of the European Communities Act 1972 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/pdf/progdoc/chapter5.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 296/07 

Időtartam 2008.7.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

7 millió GBP 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on 
support for rural development by the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD) — GBP 3,50 míllíon 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 42/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) North East, North West, Yorkshire And The Humber, East Midlands, 
West Midlands, Eastern, South East, South West 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House 
17 Smith Square 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

http://www.defra.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Rural Development Programme for England — measure code 312 
(Support for the creation and development of micro-enterprises) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2(2) of the European Communities Act 1972 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/pdf/progdoc/chapter5.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6 millió GBP 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on 
support for rural development by the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD) — GBP 3 míllíon 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

20 % — 

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

20 % —
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