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(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások 
engedélyezése 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 25/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.9.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 675/08 

Tagállam Olaszország 

Régió Sicilia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale 
delle imprese 

Jogalap Disegno di legge regionale n. 239 «Crediti di imposta per nuovi inves
timenti e per la crescita dimensionale delle imprese» 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Kis- és középvállalkozások 

Támogatás formája Adókedvezmény 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 480 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 2 400 millió EUR 

Támogatás intenzitása 60 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Sicilia — Agenzia delle entrate 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.7.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 108/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió Comunitat Valenciana 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayudas a la producción de obras audiovisuales y cinematográficas que 
sean portadoras de méritos artísticos y culturales propios, y que se 
rueden total o parcialmente en la Comunitat Valenciana 

Jogalap Ley 1/2006 de 19 de abril de la Generalitat Valenciana, del Sector 
Audiovisual 
Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión admi
nistrativa y financiera y de organización de la Generalitat 
Borrador de Resolución de la presidenta del Instituto Valenciano del 
Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, por la que se convoca concurso 
público para la concesión de ayudas a la producción de obras audiovi
suales y cinematográficas que sean portadoras de méritos artísticos y 
cultura 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 7 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 30 millió EUR 

Támogatás intenzitása 50 % 

Időtartam 2012.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Instituto Valenciano del audiovisual Ricardo Muñoz Suay 
Plaça de l’Ajuntamiento, 17 
46002 València 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.11.24. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 603/09 

Tagállam Magyarország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességvállalási 
program módosítása
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Jogalap A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 
2009. évi IV. törvény módosítása 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 35 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat — 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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