
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 49/09) 

Támogatás száma X 4/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 
C/ Doctor Roux, n o 80. 08017 Barcelona 

http://www arc.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la ejecución de proyectos de minimización de residuos. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución MAH/3589/2008, de 29 de octubre. por la que se aprueba 
y se hace pública la convocatoria para la ejecución de proyectos de 
minimización de residuos. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5271, de 3 de 
diciembre de 2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,50 (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 vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

30 % 10 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

10 % —
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Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 25 % 10 % 

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

25 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/agencia/subvencions/convocatories_09/mah_3589_08_dogc.pdf 

Támogatás száma X 92/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HIGHLANDS AND ISLANDS 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság HIGHLANDS & ISLANDS ENTERPRISE 
COWAN HOUSE, INVERNESS RETAIL & BUSINESS PARK, INVER
NESS, SCOTLAND. IV2 3JZ 

http://www.hie.co.uk/ 

A támogatási intézkedés jogcíme HIGHLANDS & ISLANDS ENTERPRISE GENERAL BLOCK EXEMPTION 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended 1 April 
2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/ukpga_19900035_en_1 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.05 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 25,00 (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 

30,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

40,00 % — 

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

20,00 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15,00 % —
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A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(ANY) 

35,00 % 20 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hie.co.uk/HIE-International-Affairs/EU_state_aid_general_block_exemption_regulation.pdf 

Támogatás száma X 185/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója RGE 89/2008 

Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
Avda. Navarro Reverter 2 
Valencia 46004 

www.servef.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y empleo, por la que se convoca y regula la concesión de 
subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves 
laborales para el ejercicio 2009 

Az intézkedés típusa Program
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XE 7/2008 
Adaptación al RGEC 

Időtartam 2009.01.01 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 22,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programa Operativo Regional de la Comunitat Valenciana 2007-2013 
Ref 2007ES052PO003 - 2,40 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

75,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/01/30/pdf/docv_5944.pdf 

Támogatás száma X 254/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója Adecuación del régimen de ayuda con n o XS 112/2007, de fomento de 
las tecnologías de la información, comunicado anteriormente en apli
cación del reglamento de exención (CE) 70/2001. 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama n o 3 
30003 Murcia 
España 

http://www.ifrm-murcia.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de fomento de las tecnologías de la información 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 4) 

Az intézkedés típusa Program
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 112/2007 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007. - 4,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % — 

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

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf 

Támogatás száma X 275/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója PA 85/2008 

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

A támogatást odaítélő hatóság Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
c/Colón 32 
46004 Valencia 

www.ivex.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Plan de Implantación de Empresas en el exterior 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 30 de diciembre de 2008 de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación sobre concesión de ayudas a la implantación 
de empresas en el exterior para el ejercicio 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 266/2007 

Időtartam 2009.01.28 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (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 % 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/01/16/pdf/2009_284.pdf
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