
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 299/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 266/09 

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 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – tvorba rostlinných 
genotypů s vysokou rezistencí biotickým a abiotickým faktorům 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zejména § 2d 
Zásady Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství (dotační program 3.d.) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.15–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

90,00 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 % 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

80 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb085-97.pdf 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74
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Állami támogatás hivatkozási száma X 271/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CCI 2007CB163PO025 

Régió megnevezése (NUTS) Severovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské nám. 6 
110 00 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mmr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Cíl: Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013; 
Prioritní osa 1; Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence 
rizik 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.17–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1 310,00 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Strukturální fondy EU – ERDF (85 %) – 1 113,00 CZK (v milionech) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % — 

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

50 % — 

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

50 % — 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.cz-pl.eu
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Állami támogatás hivatkozási száma X 272/09 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Агенция по заетостта 
Бул. „Дондуков“ № 3 
1000 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

http://www.az.government.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификац 
ионни услуги и обучения на заети лица — фаза 2“, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2: „Повиш 
аване производителността и адаптивността на заетите“, Област на инте 
рвенция 2.1: „Подобряване адаптивността на заетите лица“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Закон за държавните помощи 
Постановление на Министерски Съвет № 180/27.7.2007 г. 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейската комисия и на Съвета от 
5 юли 2006 г. 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
Регламент (ЕК) № 1 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.26–2011.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

39,00 BGN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

BG051PO001-2.1.02 — 33,15 BGN (в млн.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2102/Menu_AP2102.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 273/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ośrodki Innowacyjności znajdujące sie na liście projektów indywidu
lanych POIG 
Adresy Ośrodków Innowacyjności (informacje w załączniku nr 3) 
Adresy Ośrodków Innowacyjności (informacje w załączniku nr 3) 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębi
orczości na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. 227, poz. 1658 ze zm.) 
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 
2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyj
ności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007–2013 (Dz.U. 21 z 2009, poz. 116) 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 
Szczegółowy opis priorytetów POIG 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.10–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

247,18 PLN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Art. 54 ust. 4 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25) i Rozporząd
zenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego i rady z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 
31.7.2006, s. 1) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

35 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/pp/Lists/Prawo%20Polskie/Attachments/13/Rozp_MRR_PARP_5_3_ 
100209.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 274/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója Avanza Formación 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad d 
C/ Capitán Haya, 41 
Madrid 
ESPAÑA 

http://www.mityc.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
dentro del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno
vación tecnológica, 2008-2011. Subprograma Avanza Formación 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 16 de febrero de 2009 de la SETSI, por la que se efectúa 
la convocatoria 1/2009 para la concesión de ayudas para la realización 
de proyectos y acciones de la ATELSI dentro del Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 37/08 

Időtartam 2008.2.27–2011.12.31. 

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 

Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 Adaptabilidad y 
Empleo — 15,00 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mityc.es/portalayudas
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