
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 25/12) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 315/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) West Midlands 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Advantage West Midlands 
3 Priestley Wharf 
Holt Street 
Aston Science Park 
Birmingham 
B7 4BN 
UNITED KINGDOM 

http://www.advantagewm.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Advantage West Midlands General Block Exemption Schemes 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regional Development Agencies Action 1998 
Local Government, Planning and Land Act 1980 
Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 
Local Government Act 2000 
Housing and Regeneration Action 2008 
The Public Contracts Regulation SI2006 No 5 
European Communities Act 1972 
European Communities (Finance) Act 2008 
Industrial Training Act 1982 
Sustainable Communities Act 2007 
National Lottery Act 1993 
Environmental Protection Act 1990 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.31–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

317,00 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 5,00 GBP (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás, Kockázati tőke nyújtása, Garancia, 
Kedvezményes hitel, Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

West Midlands ERDF Programme 2007-2013 
Budget refers to available ERDF over the total period not the annual 
budget. National budget above is annual budget — GBP 400,00 (in 
millions) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25 % — 

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

20 % — 

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

15 % — 

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

35 % 20 % 

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

15 % — 

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

20 % 20 % 

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

45 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50 % 20 % 

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

50 % — 

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

50 % — 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

39 GBP — 

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

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

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

75 % — 

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

50 % — 

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

100 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

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

0,5 GBP — 

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

11 GBP — 

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

25 % 20 % 

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

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.advantagewm.co.uk/working-with-us/developing-your-project/state-aid.aspx 

Állami támogatás hivatkozási száma X 316/09 

Tagállam Portugália 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Norte, Centro (P), Lisboa e Vale Do Tejo, Alentejo, Algarve 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Programa Operacional Factores de Competitividade 
Rua Rodrigues Sampaio 13 
1169-028 Lisboa 
PORTUGAL 

http://www.porlisboa.qren.pt/ 

Programa Operacional Regional de Lisboa 
Rua Artilharia Um 33 
1269-145 Lisboa 
PORTUGAL 

http://www.pofc.qren.pt 

A támogatási intézkedés jogcíme SAFPRI — Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da 
Inovação 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regulamento aprovado a 2 de Julho de 2008 — 1 a alteração aprovada 
em 31 de Dezembro de 2008 pela Comissão Ministerial de 
Coordenação do PO Factores de Competitividade e pela Comissão 
Ministerial de Coordenação dos PO Regionais 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.16–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

60,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke
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A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Referência(s): FEDER — 210,00 EUR (em milhões) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/Legislacao/20090123_Regulamento%20SAFPRI.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 320/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója Anpassung an die AGFVO 

Régió megnevezése (NUTS) Chemnitz, Dresden, Leipzig 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Landratsämter 
siehe Anlage und Link zur Website der Bewilligungsbehörden 
http://www.smul.sachsen.de/smul/download/Landkreise-Kreisfreie_ 
Staedte.pdf 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung — RL ILE/2007 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsord
nung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
2001 (SächsGVBl., S. 153), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl., S. 333 und 352), 
insbesondere §§ 23 und 44 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 187/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CC/2007DE06RPO019 — 9,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

10 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=7311912776107 

Állami támogatás hivatkozási száma X 322/09 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen 
Bredgade 40 
1260 København K 
DANMARK 

http://www.fi.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Eurostars-programmet 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.2.8–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

15,00 DKK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás Indirekte støtte i form af 
vederlæggelse af arbejde fra forskningsinstitutionerne til virksomhe
derne. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Rådets beslutning nr. 743/2008/EF af 9. juli 2008. — 3,75 DKK (mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.eurostars-eureka.eu/ 

http://www.fi.dk/internationalt/europaeisk-samarbejde/eurostars/?searchterm=eurostars 

Állami támogatás hivatkozási száma X 323/09 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 200715341 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Søfartsstyrelsen 
Vermundsgade 38C 
2100 København Ø 
DANMARK 

http://www.Sofartsstyrelsen.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

BEK nr 131 af 23.2.2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.25–2015.2.25. 

Érintett gazdasági ágazatok Oktatás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

25,00 DKK (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) 50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123633
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Állami támogatás hivatkozási száma X 331/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Marche 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Marche 
Servizio Industria Artigianato Energia 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.marcheimpresa.net 

A támogatási intézkedés jogcíme Docup Ob. 2 2000-2006 — Misura 1.3, Incentivi per il miglioramento 
della qualità ed il rafforzamento della competitività delle PMI, Submi
sura 2 — intervento a) e b) Incentivi per l’acquisizione di servizi per la 
commercializzazione e l’internazionalizzazione 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Docup Ob. 2 2000-2006 misura 1.3 
DDS 12/S 11 del 22.11.2005 
DDS n 107/S11 del 22.12.2005 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2006.1.1–2006.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,20 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Docup Ob2 Marche 2000-2006 — 0,08 milioni di EUR 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/docup/default.htm 

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/docup/132/Bando2005.doc 

http://www.marcheimpresa.net/ita/ServizioIA/docup/132/DDS%20BANDO%201-3-2-B%202005.doc
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