
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 26/06) 

Támogatás száma X 760/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) WALES 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Welsh assembly Government 
Plas Glyndwr 
Kingsway 
Cardiff 
CF10 3AH 
nited Kingdom 

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/?lang= 
en 

A támogatási intézkedés jogcíme Welsh Assembly Government Environmental Protection Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

WDA Act 1975 http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType= 
All+Primary&PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803 
Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1966 http://www. 
opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1 
Government of Wales Act 2006 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ 
ukpga_20060032_en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérí
tendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

European Regional Development Fund - 17,00 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % 20 %

HU C 26/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.2.

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/?lang=en
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&amp;PageNumber=55&amp;NavFrom=2&amp;activeTextDocId=515803
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&amp;PageNumber=55&amp;NavFrom=2&amp;activeTextDocId=515803
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1


A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

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

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 70 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/090810env/?lang=en 

Támogatás száma X 761/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 
Warszawa 

www.pot.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania 
pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o 
znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwesty
cyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. (Dz.U. Nr 107 poz. 893) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Patrz załącznik 1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.07–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység, Könyvtári, levéltári, 
múzeumi, egyéb kulturális tevékenység, Sport-, szórakoztató-, szabad
idős tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

66,00 PLZ (millió)
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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 
31.07.2006 L Nr 210 str. 12) - 281,17 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % 70 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091070893 

Támogatás száma X 762/2009 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva mnt 7A 
10117 TALLINN 

http://www.kik.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1) Keskkonnaministri 3. augusti 2009. a määrus nr 47 „Meetme „Jäät
mete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” 
tingimused” (RTL, 07.08.2009, 65, 968) 

2) Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.10–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

124,00 EEK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Ühtekuuluvusfond - 124,00 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13211734 

Támogatás száma X 763/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság GOBIERNO DE CANTABRIA 
C/ Peñaherbosa, 29 
39003 SANTANDER 

http://www.gobcantabria.es 

A támogatási intézkedés jogcíme SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL 2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN IND/16/2009, DE 29 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTAB
LECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE APRUEBA LA CONVOCA
TORIA DE SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL PARA EL 
AÑO 2009. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 
NÚMERO 128 DE 6 DE JULIO DE 2009. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.20–2010.01.06. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

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 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-07/OR%202009-07-06%20128/HTML/2009-10026. 
asp?volver=1 

Támogatás száma X 765/2009 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 

www.burgenland.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland - Aktionsrichtlinie „Inves
titionsbeihilfen - Gewerbe/Industrie“ 
Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförde
rungsgesetz 1994 - WiföG), LGBl. Nr. 33, in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. 22/2008 
Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland - Aktionsrichtlinie „Inves
titionsbeihilfen - Gewerbe/Industrie“ 
LABl. Nr. 356/2009 vom 31.07.2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

15,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI2007AT161PO001 - 30,00 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/GI_-_Richtlinien_ab_01.01.2009.pdf
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