
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 285/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 161/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch= 
74&ids=2972&val=2972 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 92/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Egyéb bányászat, Feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás, építőipar, kereskedelem, gépjárműjavítás, Számítógép, 
személyi, háztartási cikk javítása, Egyéb személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

400,00 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 – 
300,00 CZK (v milionech) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 162/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.lasa-brandenburg.de 

A támogatási intézkedés jogcíme SOL (Selbstorganisiertes Lernen) — Karriereplanung für Frauen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.rkwbb.de/coaching-frauen.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

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 

0,34 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsent- 
scheidung K(2007) 3351 — 0,34 EUR (in Mio.)
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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 163/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Střední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Občanské vybavení a služby 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=2&deploy=2307&typ=2&ch= 
74&ids=2972&val=2972 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 90/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szálláshely-szolgáltatás, Kiadói tevékenység, Oktatás, Humán-egészség
ügyi, szociális ellátás, Bentlakásos, nem kórházi ápolás, Szociális ellátás 
bentlakás nélkül, Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység, 
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység, Sport-, 
szórakoztató-, szabadidős tevékenység, Érdekképviselet 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

187,50 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 – 
140,62 CZK (v milionech)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 164/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Vzdělávání výrobců a obchodníků s biopotravinami a šíření informací 
o biopotravinách a subjektech trhu 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mze.cz/attachments/konecna_verze_Programu_EZ-09.doc 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 321/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás, Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereske
delem 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,10 CZK (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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 165/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Školní závody 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
Zásady vydané Ministerstvem zemědělství, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&ch=74&ids= 
1802&val=1802 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 55/06 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, halászat, Élelmiszergyártás, Fafeldol
gozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Ipari gép, berendezés, eszköz 
javítása, Állat-egészségügyi ellátás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

22,00 CZK (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 % —
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