
IV 

(Tájékoztatások) 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 109/01) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 146/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 934/10/GR 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – Standardní projekty 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.11 – 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 1 961,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-stand.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 147/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 9993/10/08100/08000 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. 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 ICT a strategické služby – 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 2010.03.10 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1 470,00 (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 %) – 1 249,50 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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mpo-oppi.cz/ict-a-strategicke-sluzby/
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Állami támogatás hivatkozási száma X 148/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 938/10/GR 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – Doktorské granty 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.11 – 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 162,00 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/zadavaci-na2009-dg.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 149/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 936/10/GR 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz
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A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – Mezinárodní projekty 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.11 – 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 56,00 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-bilat.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 150/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 935/10/GR 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – postdoktorské projekty 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.11 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 266,00 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-pd.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 151/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 937/10/GR 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu – projekty EUROCORES 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.11 – 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 35,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_1st.pdf 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/zadavaci-dok-gacr-2011-euro_2st.pdf
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