
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 75/02) 

Támogatás száma X 787/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) VALENCIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
CALLE PALAU N o 14 46003 VALENCIA 
http://portales.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme CONVENIO FORD MOTOR DISI TURBO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PLURIANUAL (2009-2010) ENTRE 
LA CONSELLERIA DE DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO Y 
FORD ESPAÑA S.L. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - FORD ESPAÑA S.L. 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.10.01. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti jármű gyártása 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - AYUDA AD HOC DE INTEN
SIDAD DE 7,92 % DE INTENSIDAD, QUE COMPLETA LA CONCE
DIDA EN VIRTUD DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS AUTONÓMICOS 
(XR 115/2008) POR EL QUE SE CONCEDIÓ UNA AYUDA DEL 13 % 
DE LA INVERSIÓN 

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 

13,00 % - 

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

7,92 % - 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://portales.gva.es/c_economia/web/html/Economia_InfoGeneral_PolCompetencia_Control_Otros_c.htm 

Al final de la web que se abre con este link, existe un apartado de Medidas de Ayuda Comunicadas a la 
Comisión, y presionando sobre el texto Convenio Ford Motor DISI Turbo, se abre el pdf con el texto 
integral de la ayuda
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Támogatás száma X 948/2009 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 3401-x-09-1355 

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

A támogatást odaítélő hatóság FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
www.ferv. dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lovforslag nr. 38 om lov om et Grønt Udviklings- og Demonstrations
program. 
Fremsat for Det Danske Folketing den 8. oktober 2009 af ministeren 
for fødevarer, landbrug og fiskeri. Forventes vedtaget i december 2009. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.01 - 2020.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, FELDOLGO
ZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 230,00 (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % - 

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

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

25,00 % 20 % 

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

75,00 % - 

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

80,00 % -
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A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % - 

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

2 000 000,00 DKK - 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50,00 DKK - 

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.Folketinget.dk 

Támogatás száma X 66/2010 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Budapest, 1011, Fő utca 44-50. 
www.kvvm.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Zöld Beruházási Rendszer Keretében nyújtott támogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

323/2007. (XII.11) Kormányrendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Kerete
gyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.06.12 - 2013.12.12. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 36 000,00 (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 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07172.pdf 

Magyar Közlöny, 2007. december 11., 172. szám, 12966 - 323/2007. (XII.11.) Korm.rendelet. 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09078.pdf 

Magyar Közlöny, 2009. június 11., 78. szám, 17424 - 121/2009 (VI.11) Korm rendelet a 323/2007. 
(XII.11.) módosításáról 

Támogatás száma X 67/2010 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 
www.szmm.gov.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának 
támogatása 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támoga
tásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 16-17.§-a 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 500,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése -
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

- 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso/pf/SearchLaw/searchLaw 

Támogatás száma X 68/2010 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regionális munkaügyi központok 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
www.afsz.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. intézkedés 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” kere
tében nyújtható támogatásokról 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.12.31 - 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 7 500,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

- 6 375,00 HUF (millió)
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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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09196.pdf
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