
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 275/09) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 18/09 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója LT 

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

A támogatást odaítélő hatóság Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.zum.lt 

A támogatási intézkedés jogcíme Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija 
gavėjams 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 17 d. 
įsakymas Nr. 3D-693 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 
12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su 
garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 147-5924) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318345 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334388 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XP 5/08 

Időtartam 2008.12.24–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,50 LTL (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 % 

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

40 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 19/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht (AFR) 
Menzinger Str. 54 
80638 München 
DEUTSCHLAND 

http://www.lfl.bayern.de/ueber_uns/afr/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung der Ausbildung von Dorfhelferinnen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Eckpunktepapier zur Ausbildung der Förderung der Ausbildung von 
Dorfhelferinnen 

— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirts
chaft und des ländlichen Raums vom 8. Dezember 2006; Bayeris
ches Agrarwirtschaftsgesetz — BayAgrarWiG 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/ 
ausbildkath.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 71/07 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Oktatás 

A kedvezményezett típusa kkv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,08 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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 10 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 20/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Northern Ireland 
87. cikk (3) bekezdés c) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Department for Social Department, Urban Regeneration Policy Unit 
Lighthouse Building 
1 Cromac Place 
Gasworks Business Park 
Ormeau Road 
Belfast 
BT7 2JB 
UNITED KINGDOM 

http://www.dsdni.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Urban Development Grant Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

The Social Need (Northern Ireland) Order 1986 
The European Communities Act 1972 
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1.htm) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.dsdni.gov.uk/udg_application_form.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 7/07 

Időtartam 2008.8.29–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa kkv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

9,00 GBP (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 % 

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

30 % — 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

60 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45 % 20 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 21/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Wales 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Welsh Assembly Government 
Plas Glyndwr 
Kingsway 
Cardiff 
CF10 3AH 
UNITED KINGDOM 

http://new.wales.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme SME Development Scheme Wales 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Welsh Development Agency Act 1975 (Section 1) 
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary& 
PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803 

Government of Wales Act 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://wales.gov.uk/docs/det/report/081222stateaidsmedevelopment 
schemeen.pdf?lang=en 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérí
tendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

European Regional Development Fund — GBP 1,00 (in millions) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 22/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója RGE 70/2008 

Régió megnevezése (NUTS) Comunidad Valenciana 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia Valenciana de Turismo 
Avenida de Aragón 30, 8 o 
46021 Valencia 
ESPAÑA 

http://www.comunidad-valenciana.com
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A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas en el marco del Plan de Competitividad del Sector Turístico 
2009-2011 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la consellera de turisme; en 
su calidad de presidenta de la agència valenciana del turisme por la que 
se convocan las ayudas de la agència para 2009; en el marco del plan 
de competitividad del sector turístico 2009-2011 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.comunidad-valenciana.org/pdf/2008_14381.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, Utazásközvetítés, utazásszervezés, 
egyéb foglalás 

A kedvezményezett típusa kkv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,80 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER — 3,40 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % — 

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

50 % —
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