
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) 

(2009/C 263/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 162/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Bayern 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Bayerische Forschungsstiftung 
Prinzregentenstraße 7 
80538 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.forschungsstiftung.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderprogramm „Hochtechnologien für das 21. Jahrhundert“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die Errichtung der Bayerischen Forschungsstiftung vom 
24.7.1990 (GVBl S. 241), zuletzt geändert durch § 22 des Gesetzes 
vom 16.12.1999 (GVBl S. 521); Satzung der Bayerischen Forschungss
tiftung vom 5.2.1991 (GVBl S. 49), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 1.4.2008 (GVBl S. 95) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.forschungsstiftung.de/index2.php?level=3&id=35&lang=de 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N 424/05 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

25,00 EUR (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

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

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 163/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sachsen 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01067 Dresden 
DEUTSCHLAND 

http://www.smwa.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme EFRE Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Beteiligungsgrundsätze der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen 
GmbH & CO. KG 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.wachstumsfonds-sachsen.de/information.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N 364/04 
Módosítás N 301/08 

Időtartam 2009.1.1–2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

35,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

1999DE161PO006 — 15,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

— — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 165/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Bayern 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság LGA-Innovationsberatungsstelle Nordbayern 
Luitpoldstraße 15 
84034 Landshut 
DEUTSCHLAND 

http://lga.de/lga/index_de.shtml
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A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien zur Förderung von Umweltberatungen und Umweltmanage
mentsystemen bei kleinen und mittleren Unternehmen (Bayerisches 
Umweltberatungs- und Auditprogramm) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz vom 12.5.2006 (Az.: 1A3d- 
U8033.3-2006/1-1; AllMBl S. 168) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.lga.de/lga/de/download/ib_bubp_richtlinien.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 154/06 

Időtartam 2009.1.1–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

C(2007) 3187 — 2,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 168/08 

Tagállam Belgium 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
Administration de l'Economie et de l'Emploi 
Boulevard du Jardin Botanique 20 
1035 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIЁ 

http://www.bruxelles.irisnet.be 
http://www.primespme.be 

A támogatási intézkedés jogcíme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 
2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et 
aux services de conseils extérieurs. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 
2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et 
aux services de conseils extérieurs, en application de l'ordonnance 
organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion 
de l'expansion économique.
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.just.fgov.be 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 223/08 

Időtartam 2008.12.14–2018.12.14. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,00 EUR (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 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 169/08 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

http://www.lad.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 300 Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesni
egumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)“ 
(Vēstnesis, 8.5.2008, nr. 70) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=174941 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 124/08 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.30.
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Érintett gazdasági ágazatok Egyéb állat tenyésztése, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Textília gyártása, 
Ruházati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldol
gozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, 
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, 
Gép, gépi berendezés gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevé
kenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, Villamosenergia-, Gáz-, 
Gőzellátás, légkondicionálás, Víztermelés, -kezelés, -ellátás, Szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 
Kiadói tevékenység, Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hang
felvétel kiadás, Állat-egészségügyi ellátás, Építmény üzemeltetés, zöldte
rület-kezelés, Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása, Egyéb 
személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12,12 LVL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/20080709_lap1.pdf – LVL 55,95 (miljo- 
nos) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

50 % 20 % 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

8 % —
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