
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 88/07) 

Támogatás száma X 52/2008 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
C/ALFONSO II N o 62 28014 MADRID 

http://www.marm.es/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas a la formación 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Real Decreto 1643/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector 
equino (BOE 11 de octubre de 2008) 
Corrección de errores del Real Decreto 1643/2008 de 10 de octubre 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
estatales destinadas al sector equino (BOE 20 de octubre de 2008) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Ló, lóféle tenyésztése 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,06 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40988-40995.pdf - http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/20/ 
pdfs/A41725-41725.pdf
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Támogatás száma X 60/2008 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 

www.diact.gouv.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation pris sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l.’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13 - 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 15,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 1,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires - 
5,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 15 % 

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

40,00 % 20 % 

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

75,00 % —
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A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

100,00 % — 

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

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 500 000,00 EUR — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

200 000,00 EUR — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

— — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Támogatás száma X 61/2008 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8, rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 

www.diact.gouv.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux travailleurs 
défavorisés et handicapés pris sur la base du Règlement général 
d’exemption par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l.’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13 - 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 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,50 (millió)
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Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előle 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Ensemble des programmes opérationels régionaux des fonds structurels 
pour la période 2007-2013 - 4,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

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

75,00 % — 

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

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Támogatás száma X 62/2008 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) YORKSHIRE AND THE HUMBER 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Yorkshire Forward and Department of Business, Enterprise and Regu
latory Reform 
Yorkshire Forward 
1 Victoria House 
Victoria place 
Leeds 
LS11 5AE 
Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 

www.yorkshire-forward.com and www.berr.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Yorkshire and humber Research and Development Scheme for Large 
Companies 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1) The Industrial Development Act 1982 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_ 
19820052_en_1 

2) The Regional Development Agency Act 1998 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980045_en_1 

Az intézkedés típusa Program
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N585/2007 
Transfer of the original scheme (N486/2003) and subsequent prolon
gation (N585/2007) to GBER. 
Addition of Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform 
(BERR) to list of granting authorities: 
Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform 
1 Victoria Street 
london 
SW1H 0ET 
www.berr.gov.uk 

and addition of Industrial Development Act 1982 to the list of national 
legal bases 
The Industrial development Act 1982 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_ 
19820052_en_1 
Határidő-hosszabbítás N585/2007 
No 

Időtartam 2008.10.13 - 2013.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; 
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, 
SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, GÉPJÁR
MŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁL
TATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, PÉNZ
ÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLANÜGYLETEK, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZT
RATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, 
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, EGYÉB SZOLGÁL
TATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 24,20 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

COMMISSION DECISION of 7-XII-2007 adopting the operational 
programme for Community assistance from the European Regional 
Development Fund under the Regional competitiveness and employ
ment objective in the region of Yorkshire and Humber in the United 
Kingdom 
CCI 2007 UK 162 PO009 - 6,26 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % —
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Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 15 % 

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

25,00 % 15 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.yfird.org/ 

Támogatás száma X 160/2008 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója United Kingdom 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Scottish Local Authorities 
Chair SLAED, c/o Development Services, Fife House, North Street, 
Glenrothes, KY7 5LT. 

www.slaed.org.uk & www.stateaidscotland.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Local Authorities Support for Training and the Employment of 
Disabled/Disadvantaged Workers. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 20 Of the Local Government in Scotland Act 200 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 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 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 % 

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

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

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

50,00 % —
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A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2003/30001d.htm#20 

http://www.stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=347&p_applic=CCC&p_ 
serv 

http://www.slaed.org.uk
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