
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 98/02) 

Támogatás száma X 328/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
www.nfosigw.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc publiczna na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy 
jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowad
zenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie 
budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania 
energii (DZ. U. Nr 21, poz. 111). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.10 - 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 73,45 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L Nr 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (DZ. Urz. z 31.7.2006 
r. L Nr 210 str. 12) - 366,94 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70,00 % 20 %

HU C 98/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.16.

http://www.nfosigw.gov.pl


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

65,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090210111&type=2 

Támogatás száma X 337/2009 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mg.gov.si/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007-2013, regionalna pomoč 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR96/2007 
Uskladitev z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z 
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9.8.2008, str. 3). 

Időtartam 2007.04.26 - 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 62,00 (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 % 

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

30,00 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/podjetnistvo_in_konkurencnost/ 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/Dopolnjen_Program_ukrepov15.10.2009.doc 

Támogatás száma X 338/2009 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mg.gov.si/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007-2013, majhna in srednje velika podjetja 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2007 – 2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS151/2007 
Uskladitev z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z 
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9.8.2008, str. 3). 

Időtartam 2007.04.26 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (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 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/podjetnistvo_in_konkurencnost/ 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/Dopolnjen_Program_ukrepov15.10.2009.doc
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Támogatás száma X 373/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.739 

Régió megnevezése (NUTS) Cyprus 
87.cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

A támogatási intézkedés jogcíme Πολυεπιχειρισιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Διοργάνωσης 
ΑνΑΔ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.02 - 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 0,60 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/PoliepDiorg/PoliepDiorg.htm 

Támogatás száma X 374/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.740 

Régió megnevezése (NUTS) Cyprus 
87.cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

A támogatási intézkedés jogcíme Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.01 - 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 0,50 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/PoliepKatartisiEkswter/PoliepKatartisiEkswter.htm
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