
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 284/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 168/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sachsen-Anhalt 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-sachsen-anhalt.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Inan
spruchnahme von Beratungsleistungen durch kleine und mittlere Unter
nehmen in Sachsen-Anhalt (Beratungshilfeprogramm) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 27.6.2001; 
Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 
30.4.1991 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28.4.2004. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=pgkfnmg5kqs3 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.27–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,16 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

E 12060 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord 
E 42060 Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd 
— 5,80 EUR (in Mio.)
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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 169/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ústecký kraj 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 48 
400 01 Ústí nad Labem 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.kr-ustecky.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Investiční podpora v souvislosti se zpracováním a uváděním země
dělských produktů na trh a technická neinvestiční podpora 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) 
Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje 
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého 
kraje na rok 2008 až 2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?u=450018&id_org= 
450018&id_ktg=36563&archiv=0&p1=84858 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 118/08 

Időtartam 2009.1.1–2013.11.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

7,00 CZK (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 % 

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

40 % — 

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

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 170/09 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója LT 

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 Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurenc
ingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technolo
ginė plėtra“ priemonė „Idėja LT“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 
4-16 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. 
įsakymo Nr. 4-247 „Dėl Priemonės „Idėja LT“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 11-427) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336298 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.29–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,87 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. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
– 4,34 LTL (mln.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 171/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.kr-vysocina.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Program rozvoje kraje Vysočina 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních přís
pěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina a způsobu kontroly 
jejich využití č. 13/07 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org= 
450008&id=1724443&p1=5411 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 83/07 

Időtartam 2009.1.27–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,00 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

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 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 173/09 

Tagállam Olaszország
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A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Friuli-Venezia Giulia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Comitato di Gestione del Frie 
Via Locchi 19 
34123 Trieste TS 
ITALIA 

frie@mediocredito.fvg.it 
http://www.frie.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Fondo di rotazione per iniziative economiche — aiuti a finalità 
regionale 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera del Presidente del Comitato di Gestione del FRIE del 
30.12.2008 «Adeguamento dei criteri operativi del FRIE alla vigente 
normativa comunitaria», ratificata dal Comitato di Gestione con 
delibera del 26.1.2009 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.frie.it/criteri-operativi/info-generali/criteri-operativi-del- 
comitato-f.r.i.e.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 8/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

9,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 %
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