
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 239/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.20. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 146/10 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Cartes des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 — 
Troisième utilisation de la réserve nationale de zonage 

Jogalap Décret n o 2007-732 du 7 mai 2007 modifié relatif aux zones d’aide à 
finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et 
moyennes entreprises 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája A nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás által előirány
zott támogatások 

Költségvetés — 

Támogatás intenzitása 15 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat A nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás által érintett 
gazdasági ágazatok 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe DATAR 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
FRANCE 

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 2010.8.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 256/10 

Tagállam Lettország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Grozījumi shēmā par lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības 
radīšanu (N 303/08) 

Jogalap Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 255 “Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku 
attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievie
notās vērtības radīšana” ietvaros”

HU C 239/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.4.

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


Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 55,8 millió LVL 

Támogatás intenzitása 50 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

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

HU 2010.9.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 239/3

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

