
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 170/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 348/09 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója Atbalsta programmas “XR 44/2008 — Aid/support to investments 
made into development of particularly supported areas (territories)” 
ieviešana ir p?rtraukta. 
Minēto atbalsta programmu aizstās atbalsta programma “Atbalsts iegul
dījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” 

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

A támogatást odaítélő hatóság v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši 
atbalstāmajās teritorijās 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.197 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinā
juma 2.3.2.2.aktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidē
jiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (375.- 
378.punkts); 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(135.p.-137.punkts); 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda likums 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR44/2008 
Atbalsta programmas “XR 44/2008 — Aid/support to investments 
made into development of particularly supported areas (territories)” 
ieviešana ir pārtraukta. 
Minēto atbalsta programmu aizstās atbalsta programma “Atbalsts iegul
dījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās 
teritorijās” 

Időtartam 2009.04.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás, Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányá
szata, Egyéb fém érc bányászata, Egyéb bányászat, Bányászati szolgál
tatás, Élelmiszergyártás, Malátagyártás, Üdítőital, ásványvíz gyártása, 
Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli 
gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papír
termék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Koksz
gyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi alapanyag gyártása, Mezőgazdasági 
vegyi termék gyártása, Festék, bevonóanyag gyártása, Tisztítószer, testá
polási cikk gyártása, Egyéb vegyi termék gyártása, Gyógyszergyártás, 
Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi termék gyártása, 
Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, 
Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Vasúti, kötött
pályás jármű gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, Katonai harcjármű gyár
tása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevé
kenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; 
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS,
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SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, Gépjárműjavítás, karban
tartás, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, 
VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDO
MÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, Munkaerőpiaci szolgáltatás, 
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás, Biztonsági, nyomozói 
tevékenység, Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, 
kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás, KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; 
KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZ
SÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, Alkotó-, művészeti-, szórakoztató 
tevékenység, Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevé
kenység, Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység, EGYÉB SZOL
GÁLTATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 4,26 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

KOMISIJAS LĒMUMS 2007-IX-24, ar ko pieņem darbības programmu 
“Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā 
CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – 21,29 LVL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

55,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189065 

Állami támogatás hivatkozási száma X 650/09 

Tagállam — 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NEDERLAND
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
BJZ/contactpunt juridische EU-processen IPC 880 
Postadres: Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag, Nederland 
djz.internationaal@minvrom.nl 
www.vrom.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds (uitbreiding GBER) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regeling van 25 juni 2009, houdende wijziging van de Susbidieregeling 
Wet op het Waddenfonds (uitbreiding met subsidiemogelijkheden uit 
de groepsvrijstellingsverordening) (Staatscourant 2009, nr. 10214) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.13–2026.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa — 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,11 (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 % 

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 % — 

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

35,00 % — 

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

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

40,00 % — 

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

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

40,00 % — 

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

40,00 % —
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A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000,00 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) 

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-10214.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst% 
3dStaatscourant%26vrt%3dwaddenfonds%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenWeek%26numS% 
3dPublicatievolgnummer%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0 
&sorttype=1&sortorder=4 

Állami támogatás hivatkozási száma X 949/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Kujawsko-Pomorskie 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Prezydent Miasta Torunia 
Wały Gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 

www.um.torun.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc regionalna ad hoc dla Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w 
Toruniu. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2591 ze zm.), ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 
1365 ze zm.), uchwała Rady Miasta Toruń z dnia 17 września 2009 r. 
nr 645/09 oraz umowa zawarta w dniu 16 października 2009 r. 
pomiędzy Gminą Miastem Toruń a Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej 
wraz z aneksem do umowy 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.10.16. 

Érintett gazdasági ágazatok Oktatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 2,55 (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 % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

10,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bip.torun.pl/files/doc/645_umowa_aneks_1_01.pdf 

http://www.bip.torun.pl/files/doc/645_umowa_01.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 968/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TIROLER OBERLAND 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wirtschaft und Arbeit 
Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck 
https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=details 
Commit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1 

A támogatási intézkedés jogcíme Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol – Ad- 
hoc-Beihilfe 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – Schuldnergemeinschaft Area 47 Errichtung GmbH 
und Area 47 Betriebs Gmb 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.12.15. 

Érintett gazdasági ágazatok Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,66 (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) 

5,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/ 
downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 34/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BAYERN 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 
http://www.stmwivt.bayern.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Bayerisches Technologieförderungs-Programm (BayTP) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien zur Durchführung des Bayerischen Technologieförderungs- 
Programms (BayTP), AllMBl 15/2009, S. 490 ff. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás NN77/2004 
Verlängerung des bisher genehmigten Programms bei gleichzeitiger 
Umstellung auf die Vorschriften der AGFVO (Nutzung der Freistellung) 

Időtartam 2010.01.01–2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

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 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 35,00 % —
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Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

25,00 % 10 % 

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

35,00 % — 

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

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:15/seite:490/doc:2
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