
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 49/08) 

Támogatás száma X 59/2010 

Tagállam Belgium 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VLAAMS GEWEST 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Vlaamse Overheid, Agentschap Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35 
1030 Brussel 

www.vlaanderen.be/landbouw 

A támogatási intézkedés jogcíme Steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1) Besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende 
steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw. 

2) Ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het 
besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende 
steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuin
bouw. 

3) Ontwerp- omzendbrief toegevoegd in bijlage 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.26 - 2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,50 (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 mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/omkadering 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=195
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Támogatás száma X 60/2010 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Eesti Töötukassa 
Lasnamäe 2 11412 Tallinn, Eesti 

www.tootukassa.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Palgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise 
toetamine (2010 aasta) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”, programmi punktid 
3.2.3 ja 3.2.5.5 tegevused p 5.5 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1 - 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 85,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Euroopa Sotsiaalfond - 85,00 EEK (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) 

50,00 % — 

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

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011.pdf
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Támogatás száma X 61/2010 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CORNWALL AND ISLES OF SCILLY 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Department of Energy and Climate Change 
3 Whitehall Place 
London 
SW1A 2AW 

www.decc.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Deep Geothermal Challenge Fund (First Round) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Science and Technology Act 1965 (section 5) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1965/pdf/ukpga_19650004_en.pdf 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.22 - 2010.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 4.00 (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 megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

4,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/ 
geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx 

Támogatás száma X 62/2010 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója —

HU 2010.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 49/43

http://www.decc.gov.uk
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1965/pdf/ukpga_19650004_en.pdf
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx


Régió megnevezése (NUTS) WALES 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Welsh Local Government Association 
Welsh Local Government Association 
Local Government House 
Drake Walk 
Cardiff 
United Kingdom 

http://www.wlga.gov.uk/english/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Welsh Local Government Support for Employment (Disadvantaged/ 
Disabled Workers) Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Local Government Act 2000 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000022_en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1 - 2013.1.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 0.37 (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 Social Funda 
European Regional Development Funds - 0.37 GBP (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) 

50,00 % — 

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

75,00 % — 

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

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.wlga.gov.uk/english/competition-and-state-aid/ 

Támogatás száma X 63/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie Unternehmen für Ressourcenschutz 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 10, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 
402) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.1 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (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 vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

20,00 % 10 % 

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

20,00 % 10 % 

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

20,00 % 10 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hamburg.de/contentblob/1077484/data/foerderrichtlinie-antrag.pdf
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