
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 75/07) 

Támogatás száma X 88/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 4999/10/08100 

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 Inovace-Inovační projekt 4. 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 - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.01 - 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 3 680,00 (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 % - 3 128,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 %
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A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument44256.html 

Támogatás száma X 89/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 4999/10/08100 

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 Eko-Energie 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; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.01 - 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 3 000,00 (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 % - 2 550,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument29993.html
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Támogatás száma X 90/2010 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság RTR-GmbH 
Mariahilferstraße 77-79, A-1060 Wien 
www.rtr.at 
www.rtr.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Ausbildungsförderung im Rahmen des Nichtkommerziellen Rundfunks- 
Fonds 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 9iff KommAustria-Gesetz; BGBl. I Nr. 32/2001 idF BGBL. I Nr. 134/ 
2009, sowie Förderungsrichtlinien des Nichtkommerziellen Rundfunk- 
Fonds 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.28 - 2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,10 (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 % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 45 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 80 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.rtr.at/de/foe/NKRF_Fonds 

Támogatás száma X 91/2010 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság RTR-GmbH 
Mariahilferstraße 77-79; A-1060 Wien 
www.rtr.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Ausbildungsförderung im Rahmen des Privatrundfunkfonds 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§9jff KommAustria-gesetz, BGBl. I nr. 32/2001 idF BGBl. I Nr. 134/ 
2009, sowie Förderungsrichtlinien des Privatrundfunkfonds 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.28 - 2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (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 % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 45 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 80 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.rtr.at/de/foe/PRRF_Fonds 

Támogatás száma X 92/2010 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 
www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana 
przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka 2007-2013
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 
ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyj
nego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 ze 
zm.) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X325/2009 
Załącznik1 

Időtartam 2009.09.04 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 1 946,96 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L 210 str. 25) i 
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. 
Urz. UE z 31.07.2006 L 210 str. 12) - 1 654,92 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 70,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

70,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 55,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/17/Rozp_MRR_PARP_210809. 
pdf

HU 2010.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 75/39

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/17/Rozp_MRR_PARP_210809.pdf
http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/17/Rozp_MRR_PARP_210809.pdf

