
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 153/10) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 824/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (9) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/102/13666/IT1-C/U/09 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – LEK-AM Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.6. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,98 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20102.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 825/09 

Tagállam Lengyelország
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A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (10) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/143/13673/IT1-C/U/09 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – LEK-AM Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.3.5. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,76 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20143.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 826/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (11)
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/153/13668/IT1-C/U/09 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – LEK-AM Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.3.5. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,95 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20153.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 827/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (12) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/154/13667/IT1-C/U/09 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – LEK-AM Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.3.5. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása
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http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20153.pdf
http://www.ncbir.gov.pl


A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 1,13 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20154.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 828/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Warszawski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp. z o.o. (13) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.); umowa 
nr KB/155/13669/IT1-C/U/09 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – LEK-AM Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.3.5. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,98 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20155.pdf
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http://www.ncbir.pl/www/images/doc/initechI/pomoc/Decyzja%20LEK-AM%20155.pdf

