
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami 
támogatások engedélyezése 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 106/03) 

A határozat elfogadásának időpontja 2008.11.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 297/08 

Tagállam Németország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) 3. Verkehrsforschungs-programm der Bundesregierung, (hier Projektför
derung des BMWi) 

Jogalap Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 60 millió EUR; 
Tervezett támogatás teljes összege 360 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2009.1.1. – 2014.12.31. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
11019 Berlin 
DEUTSCHLAND 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

HU 2009.5.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 106/11

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


A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.27. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 351/08 

Tagállam Lettország 

Régió 87(3)(a) 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes 
biomasas 

Jogalap Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma” “Atbalsts 
uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību 
dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas 
un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība 
projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu 
projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 43,38 millió LVL 

Támogatás intenzitása 40 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Energia 

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

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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


A határozat elfogadásának időpontja 2009.3.19. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 124/09 

Tagállam Lettország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) „Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the 
financial and economic crisis” 

Jogalap Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regu
lations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ 
approved on 17 February 2009. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 20 millió LVL 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Latvian Guarantee Agency 
11/13;15, Tirgonu Str. 
Riga, LV-1050 
LATVIA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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