
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 26/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 677/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Learning and Skills Council 
Cheylesmore House 
Quinton House 
Coventry 
CV1 2WT 

http://www.lsc.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Training Aid to support enterprises in England 2009-2015 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Learning and Skills Act 2000 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1-2015.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ESF 2007-13 - 75,00 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.lsc.gov.uk/publications/latestdocuments/Detail.htm?id= 
8aee3b8d-6aab-4264-98b5-21d737b2a809
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Állami támogatás hivatkozási száma X 678/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Starostowie i Prezydenci Miast na prawach powiatu, Prezes PFRON 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 1 

A támogatási intézkedés jogcíme Zwrot dodatkowych kosztów zatrudnieniea pracowników niepełnosp
rawnych. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 
r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych 
kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
109, poz. 913). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.7.9-2014.6.30 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,00 PLZ (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 fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

100 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dz-u-z-2009-r-nr-109-poz-913/ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 679/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BAYERN 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 
Prinzregentenstr. 28 
80538 München 

http://www.stmwivt.bayern.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Bayerisches Förderprogramm „Elektromobilität“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien zur Durchführung des Förderprogramms „Elektromobilität“, 
AllMBl 2009, S. 241 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.1-2014.6.30 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

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 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

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

25 % — 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:8/seite:241/doc:2 

Állami támogatás hivatkozási száma X 683/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Gobierno de aragon-departamento de industria, comercio y turismo- 
d.g. de industria y apoyo A la pyme 
Paseo Maria Agustín, 36 
50004 Zaragoza 
ESPAÑA 

http://www.aragon.es
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A támogatási intézkedés jogcíme Reglamento que establece el régimen de ayudas para el desarrollo 
competitivo de la actividad industrial en Aragón. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 138/2009. de 21 de julio B.O.A. de (24/07/2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.7.25-2013.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

16,60 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő 
előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programa operativo de Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
Aragón 2007-2013 - 3,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

15 % 20 % 

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

50 % — 

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

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

25 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/FONDOS_ESTRUCTURALES/AYUDASESTADO20072013/ 
Decreto%20Industria%20Pymes.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 684/2009 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Regionális munkaügyi központok 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

http://www.afsz.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1. és 1.1.2. intézkedés 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megválto
zott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése” keretében nyújtható támogatásokról 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.6.22-2013.2.28 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

69 321,00 HUF (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

58 922,85 HUF (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 % — 

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.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09083.pdf
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