
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 307/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 314/09 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

http://www.minez.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Innovatieprestatiecontracten 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

kaderbesluit EZ subsidies 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 47/07 

Időtartam 2007.1.1–2012.1.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

34,00 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 % 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://wetten.overheid.nl/bwbr0024855 

Állami támogatás hivatkozási száma X 324/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója —
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http://www.minez.nl
http://wetten.overheid.nl/bwbr0024855


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

A támogatást odaítélő hatóság Consejería de Empleo, Industria y Comercio 
Avda. de Anaga, 35 
Edificio de Servicios Múltiples I, planta 8 a 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

C/ León y Castillo, 200 
Edificio de Servicios Múltiples III, planta 4 a 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 
ESPAÑA 

http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Fomento de la creación y expansión de empresas innovadoras de base 
tecnológica 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 20 de septiembre de 2007, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el período 2007-2013, que han de regir en la conce
sión de subvenciones, mediante concurso, para fomentar la creación y 
expansión de empresas innovadoras de Base Tecnológica, y se efectúa 
convocatoria para 2007. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.10.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,90 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa 
Operativo de Canarias 2007-2013, eje 1, catogoría 7, con un porcen
taje de cofinanciación del 85 % — 0,77 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

85 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/197/boc-2007-197-017.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 325/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Poland 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt/
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A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007–2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 oraz z 2009 r. nr 19, 
poz. 103) (wszytskie podstawy wg załącznika 1) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.5–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3 691,22 PLN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Artykuł 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25) i Rozporząd
zenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 
31.7.2006, s. 1) – 714,44 PLN (w mln) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % 20 % 

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

50 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 70 % 20 % 

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

45 % 20 % 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

70 % — 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

55 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/12/Rozp_MRR_02022009_ 
PARP.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 326/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elekt
ronicznej udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007–2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Inno
wacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. nr 153, poz. 956 oraz z 
2009 r. nr 21, poz. 115) (wszystkie krajowe podstawy prawne zgodnie 
z zał. 1) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.10–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

402,97 PLN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Artykuł 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 31.7.2006, s. 25) i Rozporządzenie 
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 
31.7.2006, s. 1) – 342,52 PLN (w mln) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % 20 % 

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

50 % — 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

55 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/14/Rozp_MRR_PARP_8_1_8_ 
2_100209.pdf
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http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/14/Rozp_MRR_PARP_8_1_8_2_100209.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 333/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sardegna 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 
Formazione Professionale 
Via XXVIII Febbraio 1 
09131 Cagliari CA 
ITALIA 

http://www.regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Bando Pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze 
degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, «Work in 
Evolution» — ASSE IV — Misura 4.6 — ASSE III — Misura 3.16 
Azione Sviluppare. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000/2006 
Complemento di Programmazione del POR 2000/2006 
Determinazione n. 3930/206/F.P. dell’11.2.2009 di approvazione del 
bando 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.23–2009.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

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 

Fondo Sociale Europeo — 2,00 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=13720
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