
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 153/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 347/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Sächsische Aufbaubank – Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Land
wirtschaft und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Stei
gerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und 
zum Klima- und Immissionsschutz im Freistaat Sachsen(Förderrichtlinie 
Energieeffizienz und Klimaschutz, RL EuK/2007) vom 24. Juli 2007, 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staats
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Änderung der Richt
linie über die Gewährung von Fördermitteln für Vorhaben zur Steige
rung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum 
Klima- und Immissionsschutz im Freistaat Sachsen vom 06. März 2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Haushaltsordnung, Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staats
ministeriums der Finanzen zu §§ 23 und 44 SäHO (VwV-SäHO), 
Verwaltungsverfahrensgesetz 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 246/2007 

Időtartam 2008.8.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 9,48 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EFRE 2007 DE 16 1PO 004 – 8,72 EUR (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) Támgatásra program 

30 % 20 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/339.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 651/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306/ 
X138/08 – Prolongation 
Verlängerung der Grundsätze zur Förderung der Marktstrukturverbes
serung bis zum Jahr 2013 
Modification 
Aufnahme der Förderung von Investitionen für Qualitätsprodukte; 
Aufnahme der Förderung von Vermarktungskonzeptionen für Zusam
menschlüsse (Erweiterung der Zuwendungsempfänger 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Bewilligungsbehörden sind die zuständigen Stellen der Länder 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/ 
GrundsaetzeFoerderungMarktstrukturverbesserung.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesseung der Agrarstruktur und des Küstens
chutzes“; Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbesserung 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 138/2008 

Időtartam 2010.1.1 – 2013.1.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1 014,00 (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 % 

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

35,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/606430/publicationFile/34909/ 
GrundsaetzeFoerderungMarktstrukturverbesserung.pdf;jsessionid= 
9879918985C024ED5B62F04961033AEE496133A1 

Állami támogatás hivatkozási száma X 674/09 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania 
A. Volano st. 2/7, LT-01516 Vilnius 
http://www.smm.lt 

A támogatási intézkedés jogcíme State aid for the loan of highly qualified personnel 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Order of the Minister of Education and Science on the approval of 
Description of the financing conditions for the measure „State aid for 
the loan of highly qualified personnel“ (Official Gazette, 2009, No 
92-3953) 
Other legal basis: See annex. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LTL 63,38 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Resolution No 1449 of 19 December 2007 of the Government of the 
Republic of Lithuania On the Approval of the Complements to the 
Operational programs for the Development of Human Resources, 
Economic Growth and Promotion of Cohesion (Official Gazette, 
2008, No 4-241) – 31,69 LTL (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350469 

Állami támogatás hivatkozási száma X 768/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione TOSCANA – Autorità di gestione del Programma INTERREG 
Marittimo IT-FR Maritime 2007-2013 
Via Martelli, 6 50129 Firenze 
www.maritimeit-fr.net 

A támogatási intézkedés jogcíme Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia 
«Marittimo» 2007-2013 – Criteri per la concessione di aiuti alle 
imprese in esenzione ai sensi del regolamento della Commissione n. 
800/2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Programma Operativo Italia-Francia Marittimo approvato dalla 
Commissione con Decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 
2007 

— Decreto 29 luglio 2009 n. 3706 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 32 del 12.08.09 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.12 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale – Programma di coope
razione territoriale transfrontaliera Italia/Francia «Marittimo» 2007- 
2013 – 2,00 EUR (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 

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

20,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

65,00 % — 

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

70,00 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 250 000,00 EUR — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

200 000,00 EUR — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_spacetask=showfilefileid=178 

Állami támogatás hivatkozási száma X 804/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana – Autorità di gestione del Programma INTERREG 
Marittimo IT/FR Maritime 2007-2013 
Via Martelli n. 6 
50129 Firenze 
Italia 
http://www.maritimeit-fr.net/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia 
«Marittimo» 2007-2013 
Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candi
dature per progetti strategici 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Programma Operativo Italia-Francia Marittimo approvato dalla 
Commissione con Decisione C(2007) 5489 del 16 Novembre 
2007 

— Decreto 18 agosto 2009 n. 4006 pubblicato sul Bollettino Uffi
ciale della Regione Toscana n. 36 del 09.09.09 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.9.9 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo europeo per lo Sviluppo regionale – Programma di coope
razione territoriale transfrontaliera Italia/Francia «Marittimo» 2007- 
2013 – 2,25 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

20,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 %
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A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

65,00 % — 

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

70,00 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 250 000,00 EUR — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

200 000,00 EUR — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_spacetask=showfilefileid=178
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