
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 26/07) 

Támogatás száma X 769/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NAVARRA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de 
Navarra 
Parque Tomás Caballero, 1. Edificio Fuerte el Principe II 
31005 Pamplona 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/ 
Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la organización de actividades formativas en materia de 
comercio exterior del año 2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución 1815/2009, de 29 de julio, de la Directora General de 
Empresa, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para 
la organización de actividades formativas en materia de comercio exte
rior del año 2009. 
Boletín Oficial de Navarra, número 100, de 14 de agosto de 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 94/2008 

Időtartam 2008.12.01–2009.11.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,08 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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-25/ 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-25/
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Támogatás száma X 792/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság University of Glamorgan 
European and External Resource Office 
University of Glamorgan 
Llantwit Road 
Pontypridd 
CF37 1DL 

http://www.glam.ac.uk/ 

A támogatási intézkedés jogcíme University of Glamorgan Support for Work Based Learning 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Further and Higher Education Act 1992 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.03–2015.08.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,21 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Subsidised Training Places 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

European Social funds - 17,94 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects 

Támogatás száma X 799/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) EXTREMADURA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Director General de Innovación y Competitividad Empresarial - Junta 
de Extremadura 
Paseio de Roma s/n. 
MODULO C. 06800 MÉRIDA (BADAJOZ) 

http://www.juntaex.es/consejerias/economia-comercio-innovacion/ 
dg-innovacion-competitividadempresarial/index-ides-idweb.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para el impulso de la competitividad empresarial en 
Extremadura 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 197/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica puntual
mente el Decreto 37/2007, de 6 de marzo, por el que se establece el 
programa de ayudas para el impulso de la competitividad empresarial 
en Extremadura (Diario Oficial de Extremadura N o 30, de 3 de septi
embre de 2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 126/2007 

Időtartam 2009.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,79 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER. Programa Operativo de Extremadura 2007-2013. EJE 2. 
MEDIDA 2.1 „MEJORA DEL CAPITAL ORGANIZATIVO Y LA INNO
VACIÓN EMPRESARIAL” - 2,65 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 50,00 % — 

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

25,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1710O/09040220.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/300O/07040043.pdf 

Támogatás száma X 805/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
via Carducci n. 6 
I 34133 TRIESTE 

roberto.filippo@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DPReg n 231 del 14.8.2009 (Regolamento concernente i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per 
investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innova
zione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 
aprile 2002, n. 12), pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione n 34 del 26/8/2009. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.27–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; 
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, 
SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, Gépjárműjavítás, karban
tartás, Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, SZÁLLÍTÁS, 
RAKTÁROZÁS, Információ-technológiai szolgáltatás, Információs szol
gáltatás, Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, 
kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás, Számítógép, személyi-, háztartási 
cikk javítása, Egyéb személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,00 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) Program 

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80,00 % — 

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

60,00 % 20 %
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A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75,00 % 20 % 

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

45 % — 

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

200,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2009/10/allmbl-2009-10.pdf#page=15 

Támogatás száma X 813/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BAYERN 
Vegyes 

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 Raumfahrtförderprogramm” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien zur Förderung der Raumfahrtforschung und -technik sowie 
raumfahrtbasierter Applikationen in Bayern 
(Bayerisches Raumfahrtförderprogramm), AllMBl Nr. 10/2009, S. 307 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.01–2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

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 % 20 %
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Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

25,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2009/10/allmbl-2009-10.pdf#page=15
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