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Állami támogatás hivatkozási száma X 215/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Augstas pievienotās vērtības investīcijas 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

2009.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.200 “Noteikumi 
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinā
juma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ” 
Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas” (269.1. — 269.4. 
punkts) 
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājums 
(76.1 — 76.6 punkts) 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X676/2009 
n/a 
Módosítás X676/2009 
Ar šiem grozījumiem tiek palielināts valsts atbalsta programmas 
X 676/2009 — “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” kopējas 
budžets no 35 287 884,42 LVL uz 77 531 235 LVL. Citi grozījumi 
atbalsta programmā nav veikti. 

Időtartam 2009.8.7 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás, Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányá
szata, Egyéb bányászat, Bányászati szolgáltatás, Élelmiszergyártás, Malá
tagyártás, Üdítőital, ásványvíz gyártása, Textília gyártása, Ruházati 
termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: 
bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, 
Vegyi alapanyag gyártása, Mezőgazdasági vegyi termék gyártása, Festék, 
bevonóanyag gyártása, Tisztítószer, testápolási cikk gyártása, Egyéb 
vegyi termék gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyár
tása, Nemfém ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfel
dolgozási termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártása, Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, 
Közúti jármű gyártása, Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása, Légi-, 
űrjármű gyártása, Katonai harcjármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, 
Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari gép, berendezés,
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eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKON
DICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐ
IPAR, Gépjárműjavítás, karbantartás, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, 
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, 
KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉ
KENYSÉG, Munkaerőpiaci szolgáltatás, Utazásközvetítés, utazásszer
vezés, egyéb foglalás, Biztonsági, nyomozói tevékenység, Építmény 
üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti 
szolgáltatás, KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADA
LOMBIZTOSÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS, Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység, Könyvtári, 
levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység, Sport-, szórakoztató- 
, szabadidős tevékenység, EGYÉB SZOLGÁLTATÁS, HÁZTARTÁS 
MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁL
TATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, TERÜLETEN KÍVÜLI 
SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 17,55 (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 – 77,53 LVL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189067 

Állami támogatás hivatkozási száma X 246/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 2010/40106-414 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění pozdějších 
předpisů 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 159/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon 
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření 
nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení 
zaměstnanců v rámci investičních pobídek ve znění novely 
č. 97/2010 Sb. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 613/2009 
aktualizace související s přijetím novely nařízení vlády 97/2010 Sb., 
resp. nařízení vlády 515/2004 Sb. 

Időtartam 2010.4.27 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 75,00 (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 % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 35,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/podpora_zamest/515-2004.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 287/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306-HE/0002 

Régió megnevezése (NUTS) HESSEN 
107. cikk (3) bekezdés c) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Regierungspräsidium Darmstadt, Weinbauamt Eltville 
Wallufer Str. 19, 65343 Eltville 
http://www.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid= 
7b792dbb469d0e2474ee5fa93effaea7 

A támogatási intézkedés jogcíme Hessen: Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein in 
Hessen; 
Teil Beratungsdienste, Messen und Ausstellungen 
421-40306-HE/0002 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatz
förderung von Wein 

— Bewilligungsbescheid 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2011.1.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szőlőbor termelése 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,08 (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 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.rp-darmstadt.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp. 

CMReader/HMdI_15/RPDA_Internet/med/1cf/1cf203b7-a890-6921-f012-f31e2389e481,2222 2222-2222- 
2222-2222-222222222222,true 

Állami támogatás hivatkozási száma X 289/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) THUERINGEN 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Thüringer Aufbaubank 
Gorkistraße 9 
99084 Erfurt 
http://www.aufbaubank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderprogramm „Thüringen Dynamik“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1. Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) einschließlich der 
hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften, 

2. Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (THürVwVfG) sowie 
3. die für Subventionen allgemein geltenden Rechtsvorschriften (z. B. 

Thüringer Subventionsgesetz) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.6.1 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 22,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007DE161PO001 – 90,00 EUR (millió) 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.aufbaubank.de/getfile.php?1400.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 291/10 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Trafikstyrelsen 
Gl. Mønt 4 
DK-1117 København K 
www.trafikstyrelsen.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse om tilskud til forsøg med energieffektive transport
løsninger 
Bekendtgørelsen er sendt i høring den 21. juni 2010 med høringsfrist 
den 30. juli og forventet ikrafttrædelse den 15. august 2010. 
Bekendtgørelsen vil blive offentliggjort på www.retsinformation.dk 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.15 – 2013.7.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 44,78 (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 % 20 % 

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

35,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

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

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001723 

www.borger.dk, Lovgivning->Høringsportalen; Søg på: Type: Bekendtgørelse, Ansvarlig myndighed: 
Trafikstyrelsen, Status: Igang
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