
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) 

(2010/C 153/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 133/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębi
orczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 
regionalna pomoc inwestycyjna 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.4.24 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 974,33 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 2006 w sprawie zastoso
wania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwesty
cyjnej – 5 845,99 PLZ (millió)

HU C 153/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.11.

http://www.parp.gov.pl


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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 135/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

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

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.4.24 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti jármű gyártása, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 46,56 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie Komisji nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. – 
279,36 PLZ (millió)

HU 2010.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 153/21

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.parp.gov.pl


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45 % 10 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 45 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 137/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83 
00-834 Warszawa 

http://www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elekt
ronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
– pomoc na szkolenia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Inno
wacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.8.22 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti jármű gyártása, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 25,56 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego przez 
rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. – 
130,36 PLZ (millió)

HU C 153/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.11.

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.parp.gov.pl


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

55 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 55 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 141/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

www.parp.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębi
orczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 
2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsi 
ębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.4.24 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti jármű gyártása, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 280,13 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego 
przez rozporządzenie (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. – 
1 680,79 PLZ (millió)

HU 2010.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 153/23

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf
http://www.parp.gov.pl


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad 
08414.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 235/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
PLAZA DE CASTILLA Y LEÓN, 1 
47008 VALLADOLID 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas 
de estado de finalidad regional para el período 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 14/2009, de 5 de febrero, por el que se regulan las subven
ciones a la inversión conforme a las directrices sobre las ayudas de 
estado de finalidad regional para el período 2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása MódosításXR 76/2007 
MODIFICA LA XR 76/2007, QUE QUEDA DEROGADA POR LA 
PRESENTE AYUDA Y SUSTITUYE AL PROYECTO DE AYUDA N 
337/2008 QUE FUE RETIRADO POR RECOMENDACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

Időtartam 2009.2.12 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 192,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—

HU C 153/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.11.

http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.mrr.gov.pl/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/62e8389d5e94430aac59b91278e7fe7ad08414.pdf
http://www.jcyl.es/


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

30,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_

HU 2010.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 153/25

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_

