
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) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 266/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 173/08 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Cseh Köztársaság 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spot 
řebních daních, ve znění p.p. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 
Vyhláška č. 395/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o 
způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách 
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése, Évelő növény termesztése, Növényi 
szaporítóanyag termesztése, Növénytermesztési szolgáltatás, Betakarítást 
követő szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Környezeti adók csökkentése formájában 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

5 493 CZK — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 174/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hollandia 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http;//www.minlnv.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voor
lichting voor agro-MKB ondernemingen, niet zijnde primaire land- 
bouwondernemingen, en bosbouwondernemingen, onderdeel demon- 
stratieprojecten). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB-onder
nemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouw- 
ondernemingen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 
2:14 en artikel 2:16 tot en met 2:20 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 136/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat, Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 35 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 175/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hollandia 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innova- 
tie (experimentele ontwikkeling)) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 
2:2 en artikel 2:32 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 138/07 

Időtartam 2009.12.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat, Feldolgozóipar 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 35 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 176/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hollandia 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voor
lichting voor agro-MKB ondernemingen (niet zijnde primaire land- 
bouwondernemingen), onderdeel kennisvergaring d.m.v. het volgen 
van opleidingen en trainingen). Betrokken economische sectoren: 
AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwonderne
mingen). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 
2:1 en artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel b 

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 50/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 25 % 50 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 177/08 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http;//www.ukmin.lt 

A támogatási intézkedés jogcíme Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produk- 
tyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „E-verslas 
LT“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas 
Nr. 4-577 „Dėl VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo“ (Žin., 2008, Nr. 139-5523) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332252&p_ 
query=&p_tr2= 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.24–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LTL 16,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
– 100,00 LTL (mln.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50 % — 

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

50 % —
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