
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) 

(2009/C 276/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 129/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) North East, Tees Valley and Durham, Northumberland and Tyne and 
Wear 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság One North East 
Stella House 
Goldcrest Way 
Newburn Riverside 
Newcastle upon Tyne 
NE15 8NY 
UNITED KINGDOM 

http://www.OneNorthEast.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme NEPA (North East Productivity Alliance) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regional Development Agencies Act 1998 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.onenortheast.co.uk/page/stateaid.cfm 
http://www.onenortheast.co.uk/lib/liDownload/13946/MAS-NEPA% 
20state%20aid%20desc.doc?CFID=2425574&CF 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.1–2013.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Feldolgozóipar 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,79 GBP (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 % 20 %
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Állami támogatás hivatkozási száma X 130/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója UEP II a 

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

A támogatást odaítélő hatóság Senatsverwaltung für Gesundheit, Umweltschutz und Verbraucher- 
schutz Berlin 
Brückenstraße 6 
10179 Berlin 
DEUTSCHLAND 

http://www.berlin.de/sen/guv 

A támogatási intézkedés jogcíme Umweltentlastungsprogramm II (UEP II) (N 774/07), dort: Vorhaben 
nach Ziffer 2.6.2 der Förderrichtlinie, d. h. Vorhaben zur Reduzierung 
verkehrsbedingter Emissionen, Verminderung von Lärm und/oder Luft
belastungen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Förderrichtlinie vom 22.9.2008 (Veröffentlichung im Amtsblatt von 
Berlin am 2.10.2008) 
Operationelles Programm des Landes Berlin für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007—2013 
(Abschnitt 5.4); §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Berlin 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.uep-berlin.de/uepmedia/usermedia/files/foerderrichtlinie_ 
uep_080922.pd 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 117/08 

Időtartam 2008.10.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,31 EUR (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) Támogatási program 

35 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 131/08 

Tagállam Írország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Board Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.bordbia.ie 

A támogatási intézkedés jogcíme Consultancy services provided to SME companies engaged in 
processing and marketing of non-agricultural products (non-Annex 1) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

An Bord Bia Acts 1994 to 2004 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.bordbia.ie/industryservices/manufacturers/pages/ 
consultancyservices.aspx 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Piac-, közvélemény-kutatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,80 EUR (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 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 132/08 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.736 

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

A támogatást odaítélő hatóság Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 
1454 Λευκωσία/Nicosia 
KYΠPOΣ/CYPRUS 

http://www.moi.gov.cy/tph 

A támogatási intézkedés jogcíme Σχέδιο παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για 
προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 67.371 και ημερομηνία 
18.6.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.3–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szállodai szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás, 
Éttermi, mozgó vendéglátás, Múzeumi tevékenység, Vidámparki, szóra
koztatóparki tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Αριθμός: ΕΕ(2007)4351 Ημερομηνία: 17.9.2007 — 12,75 EUR (σε εκατ.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 133/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Scotland 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Scottish Executive 
Third Sector Division 
Highlander House 
58 Waterloo Street 
Glasgow 
G2 7DA 
UNITED KINGDOM 

http://www.scotland.gov.uk/Home 

A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Investment Fund 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

The grant is provided under section 10 of the Social Work (Scotland) 
Act 1968 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/15300/funding 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.1–2011.3.31.
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Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

30,00 GBP (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) Támogatási program 

50 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

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

45 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80 % — 

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

50 % — 

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

75 % — 

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

100 % —
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