
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 272/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 178/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Nederland 
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 en bosbouwondernemingen, 
onderdeel adviezen). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB- 
ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en 
bosbouwondernemingen. 

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 a; 

— 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 135/07 

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 

3,70 EUR (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 % 

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

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 179/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Nederland 
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 (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling)). Betrokken 
economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde pri- 
maire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen. 

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 154/07 

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 

0,70 EUR (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 60 % 

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

25 % 35 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 180/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Nederland 
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: Verhoging toegevoegde 
waarde landbouwproducten, onderdeel experimentele ontwikkeling) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 
2:1, artikel 2:2 en artikel 2:47, 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 XS 137/07 

Időtartam 2009.12.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,40 EUR (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 181/08 

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/LITHUANIA 

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 „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra regionuose“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymas 
Nr. 4–578 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 139–5524) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332253&p_ 
query=&p_tr2= 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.25–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

11,70 LTL (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. 
787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirti
nimo“ – 70,00 LTL (mln.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 182/08 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Eiropas Investīciju fonds 
Kr. Valdemāra 21 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_lv.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalsts tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.26–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

9,13 LVL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā CCI 2007 
LV 16 1 PO 001 – LVL 9,13 (miljonos) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

2 108 412 LVL —

HU C 272/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.13.


