
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 109/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 60/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
www.bmvit.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme ‘Austrian electronic network’ (kurz: ‘AT:net’) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Sonderrichtlinie ‘Austrian electronic network’ 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XS 326/07 

Időtartam 2009.01.15 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (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 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ffg.at/content.php/?cid=589 

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/politik/downloads/sonderrichtlinieatnet.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 228/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója XS 51/2008
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Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 

A támogatást odaítélő hatóság Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à 
l'occasion de la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage 
industriel ou commercial pris en location par un contrat de crédit- 
bail d'une durée effective d'au moins 15 ans 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

article 239 sexies D du code général des impôts 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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 % 

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

— — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059060&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Állami támogatás hivatkozási száma X 229/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója XS 28/2005 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 

A támogatást odaítélő hatóság Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

article 244 quater H du code général des impôts
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2005.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 25,00 (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 % 

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

— — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020675509&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Állami támogatás hivatkozási száma X 230/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója XS 52/2008 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 

A támogatást odaítélő hatóság Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et 
commercial construits en zone de revitalisation rurale ou en zone de 
redynamisation urbaine 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

article 39 quinquies D du code général des impôts 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (millió)
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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 % 

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

— — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059093&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Állami támogatás hivatkozási száma X 232/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, SOUTH EAST, 
SOUTH WEST 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Department for Environment Food and Rural Affairs 
Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR 
www.defra.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Rural Development Programme for England – measure code 111 (voca
tional training and information actions, including diffusion of scientific 
knowledge and innovative practises, for persons engaged in food 
sector) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2(2) of the European Communities Act 1972 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.26 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 2,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – 1,00 GBP (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/progdoc.htm
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