
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 39/04) 

Támogatás száma X 188/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság GFAW - Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung des Freistaats 
Thüringen mbH 
Warsbergstraße 1 
D99092 Erfurt 

www.gfaw-thueringen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der 
Weiterbildung, des lebenslangen Lernens sowie der Qualifizierungsbera
tung (Weiterbildungsrichtlinie) (ehem. Richtlinie […] zur Förderung der 
Berufsvorbereitung und Fortbildung zur Anpassung an die sog. Allge
meine Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 800/ 
2008). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 42/2006 

Időtartam 2009.1.1-2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI 2007 DE 051 PO 006 - 70,00 EUR (millió) 

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.thueringen.de/de/tmwta/arbeit/foerderung/richtlinien/lernen/
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Támogatás száma X 199/2009 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság l’office de développement de l’économie agricole des départements 
d’Outre-mer (ODEADOM) 
ODEADOM, 
12 Rue Henri Rol-Tanguy 
93555 Montreuil Cedex 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/ 
aide-recherche-et-developpement-800-2008.pdf 

A támogatási intézkedés jogcíme Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et 
alimentaire dans les départements d’Outre-mer 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles 
R684-1 à R684-12 du code rural et projet de décision du Directeur 
de l'ODEADOM. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XA 7011/2008 

Időtartam 2008.3.1-2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,53 (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) 

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/aide-recherche-et-developpement-800-2008.pdf 

Támogatás száma X 361/2009 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI
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Régió megnevezése (NUTS) Slovenia 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

http://www.mg.gov.si 

A támogatási intézkedés jogcíme Finančne spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna pomoč 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ur.l. RS 
št. 11/2007, 19/2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 45/2007 

Időtartam 2009.3.14-2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 16,69 (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) Támgatásra program 

30 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEOT/17_sv_-_spodbude-precisceno.pdf 

Támogatás száma X 51/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 1251/10/08100 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz
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A támogatási intézkedés jogcíme Progres - 3. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.5-2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 600,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF 85 %, státní rozpočet 15 % - 510,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument31893.html 

Támogatás száma X 53/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 1251/10/08100 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Spolupráce - Klastry 2. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program
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A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.11-2011.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 580,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF 85 %; státní rozpočet 15 % 
- 493,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

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

50 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument50461.html
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