
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 170/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 151/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) COMHAIRLE NAN EILAN (WESTERN ISLES) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Comhairle nan Eilean Siar 
Sandwick Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2BW 
www.cne-siar.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Business Support Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Local Government Scotland Act 2003 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2003/asp_20030001_ 
en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 0,20 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % —
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Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20,00 % — 

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

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.cne-siar.gov.uk/eds/business/assistanceavailable/mbl.asp 

http://www.cne-siar.gov.uk/eds/business/assistanceavailable/bl.asp 

Állami támogatás hivatkozási száma X 559/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 
RIGOBERTO CORTEJOSO, 14 
47014 VALLADOLID 
ESPAña 
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/AgriculturaGanaderia/Page/ 
PlantillaN2DGLemaBuscadores/1143210668191/_/_/_?asm=jcyl 

A támogatási intézkedés jogcíme AYUDAS A LAS EMPRESAS AZUCARERAS DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE COMPETITIVIDAD DIRI
GIDOS AL AHORRO DE COSTES, EN LAS CAMPAÑAS DE COMER
CIALIZACIÓN 2009/2010 A 2013/2014. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN AYG/1724/2009, DE 2 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTAB
LECEN LAS BASES REGULADORAS DE UN RÉGIMEN DE AYUDAS A 
LAS EMPRESAS AZUCARERAS DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE PLANES DE COMPETITIVIDAD DIRIGIDOS AL 
AHORRO DE COSTES, EN LAS CAMPAÑAS DE COMERCIALIZA
CIÓN 2009/2010 A 2013/2014. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.15 – 2014.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Cukorgyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 586/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VENETO 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI – DORSODURO 3901 – 30123 VENEZIA ITALIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, 
dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo 
regionale. «Approvazione del bando ai sensi dell'art. 12 Legge regionale 
n. 9 del 18 maggio 2007». 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge regionale 18 maggio 2007, n.9; DGR n. 4222 del 30/12/2008 e 
successive DGR di approvazione di eventuali e futuri bandi. (Il bando 
potrebbe essere riproposto sulla base dello stesso modello di cui alla 
DGR indicata). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.30 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 
LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZE
LÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, 
ÉPÍTŐIPAR, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNI
KÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 30,00 (millió)
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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 % 

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

50,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 40,00 % 10 % 

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

40,00 % 10 % 

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

50,00 % — 

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

45,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.venetoinnovazione.it/ 

http://www.innovati.eu/ 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Promozione+ricerca+sviluppo+innovazione 
+2009.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 829/09 

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. (14) 

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/156/13662/IT1-C/U/09 

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

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Támogatás odaítélésének időpontja 2009.03.05. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,93 (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%20156.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 830/09 

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. (15) 

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/144/13672/IT1-C/U/09 

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

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.03.05. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszerkészítmény gyártása
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A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,72 (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.gov.pl
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