
Állami támogatás engedélyezése az EUMSz. szerződés 107. és 108. cikke alapján 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 224/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.6. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 568/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Pomoc publiczna w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kultur
owego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 

Jogalap Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspi
eranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 
w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (projekt 
z dnia 5 czerwca 2009 r.). 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 298 millió PLN 

Támogatás intenzitása 85 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Szabadidő-, kultúra- és sporttevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Regional Development 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.20. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 145/10 

Tagállam Németország 

Régió Sachsen 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Gefangene in Sachsen 

Jogalap §§ 23 und 44 Sächsische Haushaltsordnung — SäHO; Richtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums der Justiz zur Förderung von aus dem 
Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben zur beruflichen 
Qualifizierung von Gefangenen (ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefan
gener)

HU C 224/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.19.

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Foglalkoztatás, Képzés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 5,5 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 38,62 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2007–2013 

Gazdasági ágazat Oktatás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Sächsische Aufbaubank — Förderbank (SAB) 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.6.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 202/10 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Recapitalisation of Cajasur 

Jogalap Articulo 7 del Real Decreto ley 9/2009, sobre reestructuración bancaria 
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 2 300 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam — 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Spanish Minister of Finance 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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