
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 127/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 16/08 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója RRRSM4738/2008 

Régió megnevezése (NUTS) Moravskoslezko 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
www.rr-moravskoslezsko.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 
Oblast podpory: 
1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 
2.1 Infrastruktura veřejných služeb 
2.4 Marketing regionu 
2.2 Rozvoj cestovního ruchu 
3.1 Rozvojové póly regionu 
3.2 Subregionální centra 
4.1 Rozvoj venkova 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 
Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 715,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
dle nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionání rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 – 3 240,00 CZK (millió)
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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.rr-moravskoslezsko.cz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 183/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH 
Koblenzer Straße 148 
53177 Bonn 
http://www.cma.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung 
der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz – 
Bundesgesetzblatt 2007 Teil I S. 2342) iVm den „CMA-Richtlinien 
über die Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen 
durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XS/102/2008 
Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 
Módosítás XS/102/2008 
Teilweise Änderung des Inhaltes der Förderung 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás, Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagy
kereskedelme, Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme, 
Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme, Élelmiszer jellegű bolti 
vegyes kiskereskedelem, Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme, 
Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem, 
Vendéglátás, Humán-egészségügyi ellátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —

HU 2010.5.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 127/23

http://www.rr-moravskoslezsko.cz
http://www.cma.de


Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

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.cma.de/content/img_static/media/Dokument3.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 184/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306/ 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH 
Koblenzer Straße 148 
53177 Bonn 
http://www.cma.de/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung 
der 
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz – 
Bundesgesetzblatt 2007 Teil I S. 2342) iVm den „Allgemeinen CMA- 
Richtlinien über die Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen“ 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XT/57/2008 
Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 
Módosítás XT/57/2008 
Teilweise Änderung des Inhaltes der Förderung 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Élelmiszer, ital, dohányáru 
ügynöki nagykereskedelme, Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagyke
reskedelme, Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Dísz
növény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem, Vendég
látás, Humán-egészségügyi ellátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.cma.de/content/img_static/media/Dokument1.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 34/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Landwirtschaftliche Rentenbank 
Hochstraße 2 
60313 Frankfurt am Main 
www.rentenbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Programminformation Wachstum und Wettbewerb 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 3 des Gesetzes über die Landwirtschaftliche Rentenbank in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 
3646), zuletzt geändert durch Artikel 174 der Verordnung vom 
31.Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407) in Verbindung mit der Program
minformation Wachstum und Wettbewerb und dem Merkblatt 
Beihilfen. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.17–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás, Vadgazdálkodás, 
vadgazdálkodási szolgáltatás, Erdőgazdálkodás, Élelmiszergyártás, Ital
gyártás, Dohánytermék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafel
dolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Mezőgazdasági nyersanyag, 
élőállat nagykereskedelme, Élelmiszer, ital, dohányáru nagykeres
kedelme, Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Élelmiszer-, 
ital-, dohányáru-kiskereskedelme, Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 7,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön
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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: 

www.rentenbank.de/agrar_ernaehrungwirtschaft/wachstum_und_wettbewerb 

Állami támogatás hivatkozási száma X 47/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Department for Business Enterprise and Regulatory Reform 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
www.berr.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Manufacturing Advisory Service (MAS) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Industrial Development Act 1982, Parts III and IV. Enables selective 
financial assistance in the form of advice, information and service 
provision. The relevant power in Section 11 of the Industrial Develop
ment Act 1982 which enables the Secretary of State to make provision 
for the giving of advice (whether free of charge or other wise) to 
persons carrying on business, is the underlying enabling legislation 
for all the work which will be undertaken as a result of Manufacturing 
Advisory Service. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS17/05 
A new phase of support following on from the completion of Phase 2. 

Időtartam 2008.8.29–2012.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Each RDA has made a seperate decision and, if relevant, application for 
ERDF funding – 10,00 GBP (millió)
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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.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/manufacturing/advisoryservice/page26291.html
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