
IV 

(Tájékoztatások) 

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 75/01) 

Támogatás száma X 340/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CZ.1.04 

Régió megnevezése (NUTS) Praha, Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihový
chod, Strední Morava, Moravskoslezko 
87 cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1 
128 00 Praha 2 

www.mpsv.cz; www.esfcr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 8 222,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Pogram je spolufinancován podle nařízení Rady č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 
č. 1260/1999. - 7 004,00 CZK (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

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.esfcr.cz/07-13/oplzz 

Támogatás száma X 885/2009 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NEDERLAND 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

www.minlnv.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme „Bioraffinage” (pilot- en demonstratieprojecten) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Hoofdstuk 9 van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie 
(TERM) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2010.03.15. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (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 

— 

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) 
(Zie Artikel 9.1 lid 1 en Artikel 9.4 lid 5 van 
de TERM) 

35,00 % 20 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-16334.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst% 
3d%26vrt%3dbioraffinage%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt% 
3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4 

Támogatás száma X 57/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 
http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 2 - BANDO RISTRUTTU
RAZIONE E RECUPERO IMMOBILI DI PREGIO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n. 2777 del 10/12/2009 (B.U.R. n. 51 
del 23/12/2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2015.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,03 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - Si precisa che l'importo di 
3,032645 milioni di Euro sopra indicato si riferisce alla dotazione 
complessiva del regime e quindi a tutta la durata dello stesso 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 0,36 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/ 

Támogatás száma X 58/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini 31, 33100 Udine 

http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 1 - VALORIZZAZIONE 
DELL’ALBERGO DIFFUSO - BANDO NUOVI ALBERGHI 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n. 2698 del 3/12/2009 (I Supplemento 
Ordinario n. 26 del 16/12/2009 al B.U.R. n. 50 del 16/12/2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2015.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 9,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - Si precisa che l'importo di 9 
milioni di Euro sopra indicato si riferisce alla dotazione complessiva del 
regime e quindi a tutta la durata dello stesso
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A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 2,21 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/ 

Támogatás száma X 65/2010 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 2506/1236-0002 

Régió megnevezése (NUTS) — 
— 

A támogatást odaítélő hatóság Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Danmark 

ens@ens.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse nr. 1396 af 11. december 2009 om statstilskud til 
miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 5,00 (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 % 

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

60,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.retsinformation.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128903
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