
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) 

(2010/C 26/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 529/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT161 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20, 
00144 Roma 

www.miur.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - Meridionale Innovazione Trasporti Scarl 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.4.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,89 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributo alla spesa 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondi FESR per 0,4910 M€ e fondi FSe per 0,349454 M€ - 0,84 EUR 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ponricerca.it/ Avvisi eBandi
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Állami támogatás hivatkozási száma X 676/09 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 

www.liaa.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Augstas pievienotās vērtības investīcijas 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.200 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinā
juma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas”” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (269.1. - 269.4. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(76.1 - 76.6 punkts) 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.7–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás, Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányá
szata, Egyéb bányászat, Bányászati szolgáltatás, Élelmiszergyártás, Malá
tagyártás, Üdítőital, ásványvíz gyártása, Textília gyártása, Ruházati 
termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: 
bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, 
Vegyi alapanyag gyártása, Mezőgazdasági vegyi termék gyártása, Festék, 
bevonóanyag gyártása, Tisztítószer, testápolási cikk gyártása, Egyéb 
vegyi termék gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyár
tása, Nemfém ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfel
dolgozási termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártása, Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, 
Közúti jármű gyártása, Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása, Légi-, 
űrjármű gyártása, Katonai harcjármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, 
Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, 
eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKON
DICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐ
IPAR, Gépjárműjavítás, karbantartás, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, 
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, 
KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉ
KENYSÉG, Munkaerőpiaci szolgáltatás, Utazásközvetítés, utazásszer
vezés, egyéb foglalás, Biztonsági, nyomozói tevékenység, Építmény 
üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti 
szolgáltatás, KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADA
LOMBIZTOSÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS, Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység, Könyvtári, 
levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység, Sport-, szórakozta- 
tó-, szabadidős tevékenység, EGYÉB SZOLGÁLTATÁS, HÁZTARTÁS
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MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁL
TATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, TERÜLETEN KÍVÜLI 
SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

7,99 LVL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 - 32,26 LVL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

45 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189067 

Állami támogatás hivatkozási száma X 30/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 

www.wibag.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Aktionsrichtlinie „Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“ 
Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland

HU C 26/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.2.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189067
http://www.wibag.at


Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz vom 24. März 1994, über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförde
rungsgesetz 1994 - WiföG), mit dem gleichzeitig das Burgenländische 
Tourismusgesetz 1992 geändert wird, LBGl. Nr. 33/1994, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008 
Aktionsrichtlinie „Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben“ 
Landesamtsblatt Nr. 514/2009 vom 23. Dezember 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.24–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,3 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) 50 % 30 % 

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

25 % 55 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Aktions-RL_Beihilfen_fuer_Forschungs-_und_ 
Entwicklungsvorhaben.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 31/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 

www.wibag.at
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A támogatási intézkedés jogcíme Beteiligungsgrundsätze der Burgenländischen Risikokapitalgesellschaft 
AG 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Beteiligungsgrundsätze der Burgenländischen Risikokapitalgesellschaft 
AG 
Landesamtsblatt Nr. 515/2009 vom 30.12.2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI2007AT161PO001 - 7,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Foerderprogramm_fuer_Risikokapital_12.11.2009.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 33/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BAYERN 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80538 München 

http://www.stmwivt.bayern.de/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Bayerisches Programm zur Förderung technologieorientierter Unterneh
mensgründungen (BayTOU)
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Programms zur Förde
rung technologieorientierter Unternehmensgründungen (BayTOU), 
AllMBl Nr. 15/2009, S. 494 ff. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás N 414/2004 

Időtartam 2010.1.1–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 3,00 EUR (millió) 

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) 40 % — 

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

25 % 15 % 

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

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:15/seite:494
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