
Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 147/03) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.3.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 316/09 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime cadre des aides en faveur de la protection de l'environnement 
mises en œuvre par les agences de l'eau. 

Jogalap Article 20 de la Constitution de 1958; circulaire du premier ministre du 
26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la 
concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises; textes légis
latifs et réglementaires présentant les compétences des autres organismes 
publics. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás, Kedvezmé
nyes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 619 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2010–2014 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Agences de l'eau françaises (par bassin) 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 448/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió Dolnośląskie 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Crisil Irevna Sp. z o.o.
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Jogalap Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy 
Ministrem Gospodarki a Crisil Irevna Poland sp. z o.o.; Projekt uchwały 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Crisil Irevna 
Poland sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwa: Finansowe Centrum 
Badawczo-Rozwojowe w latach 2010–2014”; art. 117 Ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1,56 millió PLN 

Támogatás intenzitása 9,27 % 

Időtartam 2010–2014 

Gazdasági ágazat Számítástechnika és ehhez kapcsolódó tevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5m 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.4.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 127/10 

Tagállam Svédország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ändringar i stödordning om garantier till banker 

Jogalap Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier 
till banker m.fl. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1 500 000 millió SEK 

Támogatás intenzitása —
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Időtartam 2010.5.1–2010.6.30. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Riksgäldskontoret 
SE-103 74 Stockholm 
SVERIGE 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

