
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 49/04) 

Támogatás száma X 206/2009 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Narva mnt. 3, 51009, Tartu, 

www.pria.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväär
tuse andmise investeeringutoetus 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Põllumajandusministri 10. aprilli 2008 a määrus nr 31 „Põllumajandus
toodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise 
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 34, 502; 2008, 46, 640; 
2009, 14, 149) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 222/2007 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.6 „Põllumajandustoo
detele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine” 
abikava kooskõlla viimine komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 tingi
mustega 

Időtartam 2009.02.09 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 84,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) - 347,30 EEK 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13141915
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Támogatás száma X 207/2009 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság ERP-Fonds 
Ungargasse 37 
A – 1030 Wien 

www.erp-fonds.at, www.awsg.at 

A támogatási intézkedés jogcíme ERP-Landwirtschaftsprogramm 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ERP-Fonds-Gesetz (BGBl. Nr. 207/1962 in der geltenden Fassung), 
Richtlinie ERP-Landwirtschaftsprogramm, 
Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren 
Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XA 7008/07 
Änderung / Anpassung AGVO 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 25,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

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) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.awsg.at/portal/media/3568.pdf 

http://www.awsg.at/portal/media/3565.pdf 

Támogatás száma X 54/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 3124/32-2 

Régió megnevezése (NUTS) THUERINGEN 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats 
Thüringen mbH 
Warsbergstraße 1 
D99092 Erfurt 

www.gfaw-thueringen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Euro
päischen Sozialfonds und/oder des Freistaats Thüringen zur Förderung 
betriebswirtschaftlicher und technischer Beratungen von kleinen und 
mittleren Unternehmen und Existenzgründern (Beratungsrichtlinie) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie Thüringer Verwal
tungsverfahrensgesetz (ThürVwVerfG) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X505/09 
Laufzeitverlängerung Der freigestellte Fördertatbestand (Förderschwer
punkt 2 - Beratung) wird unverändert beibehalten. Die Regelung war 
bisher als Beihilfe Nr. X505/2009 registriert. 

Időtartam 2010.01.01 - 2010.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,60 (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 - 0,60 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?520 

http://www.gfaw-thueringen.de/cms/getfile.php5?618 

Támogatás száma X 55/2010 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Minister Gospodarki 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 
00-507 Warszawa 

http://www.mg.gov.pl
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A támogatási intézkedés jogcíme Fundusz innowacyjności tworzony przez centra badawczo-rozwojowe 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozdział 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w 
sprawie funduszu innowacyjności (Dz. U. Nr 143, poz. 1171) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.17 - 2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 300,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75,00 % — 

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

80,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/8B09EFD3-87B1-4C15-AACC-36EF2E820BD2/50115/ustawaNFWDI. 
pdf 

Támogatás száma X 56/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 

http://www.regione.fvg.it
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A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 1 - VALORIZZAZIONE 
DELL'ALBERGO DIFFUSO - BANDO CONSOLIDAMENTO ALBERGHI 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n. 2864 del 17/12/2009 (B.U.R. n. 52 
del 30/12/2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2015.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - Si precisa che l'importo di 5,5 
milioni di Euro sopra indicato si riferisce alla dotazione complessiva del 
regime e quindi a tutta la durata dello stesso 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 1,34 EUR million 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/
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