
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 313/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 884/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Waldviertel, Weinviertel 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft mbH 
Niederösterreichring 2, Haus A 
3100 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

http://noeg.grenzland.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderungsaktion der N.Ö. Grenzlandförderungsgesellschaft 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

NÖG Gesellschaftsvertrag und Richtlinien zur Förderungsaktion der 
N.Ö. Grenzlandförderungsgesellschaft 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,20 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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) Program 

20 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://infonet.grenzland.at/fileadmin/img/Dokumente/NOEG_Foerderrichtlinie_2009-11.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 886/09 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 39707/09/08100/1059 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme ICT v podnicích – 3. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.22–2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

460,00 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF (85 %) – 391,00 CZK (v milionech) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

40 % 20 % 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mpo.cz/dokument29921.html
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Állami támogatás hivatkozási száma X 887/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES51 

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

A támogatást odaítélő hatóság Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa 
Paseo de Gracia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.gencat.cat/diue 

A támogatási intézkedés jogcíme Línea de subvenciones y de préstamos directos en condiciones prefe
rentes para la financiación de actuaciones en el sector de la automoción 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden IUE/469/2009, de 15 de octubre por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de subvenciones y de préstamos directos 
en condiciones preferentes para la financiación de actuaciones en el 
sector de la automoción, y por la que se abre la convocatoria para el 
año 2009. (DOGC. núm. 5498, de 4.11.2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.5–2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti gépjármű gyártása 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

100,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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 vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50 % 20 % 

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

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

50 % 20 % 

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

65 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5498/09299030.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 888/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Gobierno de Aragón 
Departamento de Agricultura y Alimentacion — D.G. de Fomento 
Agroalimentario 
Plaza San Pedro Nolasco, 1 
50071 Zaragoza 
ESPAÑA 

http://www.aragon.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agro
alimentarias) en el marco del Programa de Desarrollo Rural para 
Aragón 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 25 de septiembre de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación (B.O.A n o 197 de 8.10.2009) que se basa en Regmato 
800/2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.9.25–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Pékáru, tésztafélék gyártása, Tartósított lisztes áru gyártása, Édesség 
gyártása, M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

7,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Feader Programa de Desarrollo Rural para la Comunidd Autónoma de 
Aragón para el periodo 2007-2013 — 1,13 EUR million 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/FONDOS_ESTRUCTURALES/AYUDASESTADO20072013/ 
orden%20de%20agricultura.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 890/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía 
C/ Tabladilla, s/n CP 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/ 
portal/portada.jsp 

A támogatási intézkedés jogcíme Andalucia subvenciones a las personas y entidades promotoras, así 
como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo 
Rural para la ejecución de las Medidas 411, 412 y 413 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se establecen las 
directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones a 
las personas promotoras, así como el procedimiento al que deben 
atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las 
Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Anda
lucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.6–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

76,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013; medidas 411; 412 y 413) 
Decisión 2008/3843/CE, de la Comisión de 16 de julio de 2008 — 
38,14 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

40 % 60 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35 % — 

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 1. pont) 35 % 45 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70 % 80 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/com/bin/portal/Legislaciones/2009/ 
instruccion_subvenciones_grupos_desarrollorural_ejecucion_medidas_411_412_413/instruccion_gdr_ 
ejecucion_medidas_411_y_otras_versixn_definitiva_19-10-09.pdf
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