
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 88/03) 

Támogatás száma X 11/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CZ.1.02/3 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 
www.env.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme OP ŽP, prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie oblast 
podpory 3.1- výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zaří
zení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/8/ES o podpoře kombi
nované výroby tepla a elektřiny 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES ze dne 
27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmín
kách vnitřního trhu s elektřinou 180/2005 Sb., zákon o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 86/2002 Sb., zákon 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.30. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, Fafeldol
gozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Villamosenergia-, gáz-, gőzel
látás, légkondicionálás, Víztermelés, -kezelés, -ellátás, OKTATÁS, 
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, Egyéb személyi szol
gáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1 549,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
Fond Soudržnosti 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování - 1 347,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % —
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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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.opzp.cz 

Támogatás száma X 114/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) UNITED KINGDOM 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Department for Work and Pensions 
Disability and Work Division 
Level 10, Moorfoot 
Sheffield S1 4PQ UK 
www.dwp.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Exemption from paying the UK Pension Protection Fund levy 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pensions Act 2004 
Regulation 2(d) Pension Protection Fund (Entry Rules) Regulation 2005 
(SI 2005/590) – 
http://www.pensionprotectionfund.org.uk/index/pension_protection_ 
levy-2.htm 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 
Remploy Ltd 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.12.01. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

GBP 0,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb. Kérjük, részletezze.Exemption from paying the UK Pension 
Protection Fund levy. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

100 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.dwp.gov.uk/resourcecentre/remploy-ppf-exemption.asp
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Támogatás száma X 119/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale istruzione,formazione e cultura / Servizio interventi 
per il sistema formativo / Via San Francesco n. 37 / 34133 Trieste / 
Italia 
www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti destinati alla formazione 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.845 dd. 21.12.1978 «L. quadro in materia di formazione professio
nale» L.R. 76 dd. 16.11.1982 «Ordinamento della formazione profes
sionale»; PO FSE Regione FVG obiettivo 2 2007-2013, Asse i Adatta
bilità; deliberazione della giunta regionale n. 2978 dd. 30.12.2008 
«Aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti in Regione FVG». 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 47,88 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FSE, Programma Operativo della Regione FVG, Obiettivo 2, 2007/ 
2013, Asse I Adattabilità. 
Approvato con decisioneC(2007)5480 dd.07.11.2007 ed adottato con 
delibera della giunta regionale n. 2798 dd. 16.11.2007 - 18,05 EUR 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=30.12.2008
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Támogatás száma X 111/2010 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14-18, Mesogeion Street, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

A támogatási intézkedés jogcíme Aid for new and Small-Medium enterprises. 
Sub-action: Support of new enterprises for RTD actions 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Low 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Low 2741/1999 and article 34 of Low 2843/2000 
Low 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Low 
3440/2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009§ 
Low 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,26 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ERDF - 8,46 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 70,00 % — 

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

45,00 % — 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

70,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6240
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Támogatás száma X 112/2010 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14-18, Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

A támogatási intézkedés jogcíme Cooperation 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 13,93 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ERDF - 62,70 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80,00 % — 

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

60,00 % — 

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

75,00 % — 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6263
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