
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 295/14) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 223/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Friuli-Venezia Giulia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
Via Carducci 6 
34133 Trieste TS 
ITALIA 

diana.prandi@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investi
menti aziendali 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DPReg 343 del 18.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 272 del 
12.8.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 
31.12.2008 — oggetto della presente comunicazione; 
DPReg 272 del 12.8.2005 (Testo unico delle disposizioni regolamentari 
in materia di incentivi a favore del settore artigiano), pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 7.9.2005. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 235/07 

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 

4,00 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 % 

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

15 % 20 % 

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

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 224/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Al. Jana Pawła II 70 
00-175 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.arimr.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Dopłaty do oprocentowania kredytów na inwestycje w przetwórstwie 
produktów rolnych 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

50,00 PLN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

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) 

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009022012101.pdf

HU 2009.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 295/23

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0272-2005.pdf
http://www.arimr.gov.pl
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009022012101.pdf


Állami támogatás hivatkozási száma X 225/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Tirol 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7—9 
6020 Innsbruck 
ÖSTERREICH 

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=details 
Commit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1 

A támogatási intézkedés jogcíme Impulspaket Tirol 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie zum Impulspaket Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförde
rung des Landes Tirol 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 115/07 
Módosítás XR 68/07 

Időtartam 2009.2.9–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 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 

10 % — 

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

10 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/ 
wirtschaftsfoerderungsprogramm/impulspaket/
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Állami támogatás hivatkozási száma X 226/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Tirol 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Tiroler Lnadesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7—9 
6020 Innsbruck 
ÖSTERREICH 

http://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=details 
Commit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1 

A támogatási intézkedés jogcíme Verbesserung von Infrastrukturangeboten in Klein- und Kleinstschige
bieten 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie zum Schwerpunkt „Verbesserung von Infrastrukturangeboten 
in Klein- und Kleinstschigebieten” Basisrichtlinie für die Infrastruktur
förderung des Landes Tirol 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.9–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 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 % 

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

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/infrastrukturfoerderung/ 
infrastrukturangebote/ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 867/09 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Prins Clauslaan 8 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minlnv.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij inno
vatie (industrieel onderzoek)) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:32; 
Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,68 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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65 % 80 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_ 
Regeling%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009 

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_ 
Openstellingsbesluit%2BLNV-subsidies/datum_29-10-2009
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