
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 291/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 179/09 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.728 

Régió megnevezése (NUTS) Cyprus 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
Αμφιπόλεως 11 
Στρόβολος, Τ.Θ. 24506 
1399 Λευκωσία/Nicosia 
KYΠPOΣ/CYPRUS 

http://www.eac.com.cy/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ) — 
(2007-2013) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 205/08 

Időtartam 2008.8.4–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat, Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,42 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 % 

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

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.moa.gov.cy
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Állami támogatás hivatkozási száma X 180/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306-BB 

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

A támogatást odaítélő hatóság Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
(LVLF) 
Thälmannstraße 11 
14656 Brieselang 
DEUTSCHLAND 

http://www.mluv.brandenburg.de/info/lvlf 

A támogatási intézkedés jogcíme Zusammenarbeit von Unternehmen bzw. von Unternehmen und For- 
schungseinrichtungen bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren 
und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie in der 
Forstwirtschaft 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und 
Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie in der 
Forstwirtschaft vom 26. November 2007 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat, Szálláshely-szolgáltatás, 
Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,60 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

unbekannt — 0,45 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 70 % — 

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

70 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

70 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_techno.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 183/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) North West 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság North West Development Agency 
Nwda PO Box 37 Renaissance House Centre Park Warrington Wa1 1xb 

http://www.nwda.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme R&D aid to Maelstrom Limited 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regional Development Agencies Act 1998 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1998/ukpga_19980045_en_1 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 
Maelstrom Limited 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.6.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Feldolgozóipar 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,95 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Measure 2.1.3 — GBP 0,80 million 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.nwda.co.uk/what-we-do/projects-and-funding/state-aid.aspx 

Állami támogatás hivatkozási száma X 184/09 

Tagállam Szlovákia 

A tagállam azonosítója MF/22335/2008-832 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Prievozská 2/B 
825 25 Bratislava 26 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

http://www.build.gov.sk
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A támogatási intézkedés jogcíme Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, 
experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a 
stredné podniky 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

— Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskor 
ších predpisov 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.20–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintet 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,47 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 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 45 % — 

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

25 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov.sk/ovest/ov9/01/012/ov012A.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 190/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Welsh Assembly Government 
Plas Glyndwr 
Kingsway 
Cardiff 
CF10 3AH 
UNITED KINGDOM 

http://new.wales.gov.uk
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A támogatási intézkedés jogcíme Welsh Property Development Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

The Welsh Development Agency Act 1975 (section 1) 
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary 
&PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803 
The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 (section 
126) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1 
The Government of Wales Act (section 80) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,25 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

European Regional Development Fund (ERDF) — GBP 7,50 million 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30 % 20 % 

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

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://wales.gov.uk/docs/det/report/090130stateaidproperty developmentscheme.pdf?lang=en
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