
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 307/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 339/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CZ.04.1.03 

Régió megnevezése (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1 
128 00 Praha 2 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpsv.cz 
http://www.wsfcr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.1–2009.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

500 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Nařízení Rady č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních 
fondech 
Nařízení Rady č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu – 
375,00 CZK (v milionech) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.esfcr.cz/04-06/oprlz
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Állami támogatás hivatkozási száma X 345/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
ITALIA 

http//www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste 

A támogatási intézkedés jogcíme Lotta al virus della Tristezza degli agrumi:sviluppo e innovazione in 
Sicilia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso per la presentazione e la selezione di un progetto di ricerca 
«Lotta al virus della Tristezza degli agrumi:sviluppo e innovazione», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 
24.12.2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.23–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Citrusféle termesztése 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,75 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 mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

75 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/bandi2.htm#bv 

Állami támogatás hivatkozási száma X 351/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Muro de la Mata 13/14 
26071 Logroño 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento 
financiero para financiar inversiones empresariales 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 9/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se modifica la orden 13/2008, de 
3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas a la bonificación de intereses de préstamos y cont
ratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresa
riales en régimen de concurrencia competitiva (B.O.R. n o 22/2009, de 
16 de febrero) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 227/08 

Időtartam 2009.2.17–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1 EUR (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) 

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=43-229161 

Állami támogatás hivatkozási száma X 352/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság InvestitionsBank des Landes Brandenburg 
Steinstraße 104—106 
14480 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.ilb.de
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A támogatási intézkedés jogcíme Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 5: Neue 
Energien „Energie vom Land“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, 
S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 7, 
S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg- 
Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 5: Neue Energien „Energie 
vom Land“ und dem Merkblatt Beihilfen 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.4.1–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,2 EUR (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) 

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php 

Állami támogatás hivatkozási száma X 353/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság InvestitionsBank des Landes Brandenburg 
Steinstraße 104—106 
14480 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.ilb.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 4: Agrar- 
und Ernährungswirtschaft „Umwelt- und Verbraucherschutz“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, 
S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 7, 
S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg- 
Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 4: Agrar- und 
Ernährungswirtschaft „Umwelt- und Verbraucherschutz“ und dem 
Merkblatt Beihilfen
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Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.4.1–2013.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, feldolgozóipar, kereskedelem, 
gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,2 EUR (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) 

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php
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