
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 75/03) 

Támogatás száma X 70/2010 

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 A TÁMOP 1.1.1. porgram keretében elhelyezkedést segítő támogatás 
nyújtása megváltozott munkaképességű munkavállalók részére 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megválto
zott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának 
segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) 
Korm. rendelet módosításáról 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.12.31 - 2013.02.28 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 69 321,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

A közösségi finanszírozás forrása a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program pénzügyi kerete. - 58 922,85 HUF (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

60,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09196.pdf
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Támogatás száma X 71/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia de Residuos de Cataluña 
C/Doctor Roux, núm. 80 
08017 Barcelona 

http://www.arc.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para el fomento de la investigación medioambiental para el 
reciclaje de residuos de la construcción y de la demolición, para su 
aplicación 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución MAH/3803/2010, de 15 de diciembre por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas para el fomento de la investigación 
medioambiental para el reciclaje de residuos de la construcción y de la 
demolición, para su aplicación, y por la que se aprueban sus bases. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5549, de 20 de 
enero de 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.20 - 2010.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,08 (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) 50,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.arc-cat.net/es/agencia/subvencions/mah_3803_09.html 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362002.pdf 

Támogatás száma X 72/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES
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http://www.arc.cat
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Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia de Residuos de Cataluña 
C/ Doctor Roux, núm 80 
08017 Barcelona 

http://www.arc.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas destinadas a la redacción de los planes de gestión de residuos 
de la construcción y demolición y de su seguimiento 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución MAH/3804/2010, de 15 de diciembre por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas destinadas a los entes públicos y 
privados de Catalunya para la redacción de los planes de gestión de 
residuos de la construcción y demolición y de su seguimiento y se 
publican las bases. 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5549, de 20 de 
enero de 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.20 - 2010.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,62 (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) 
(Ausencia de normas comunitarias) 

35,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.arc-cat.net/es/agencia/subvencions/mah_3804_09.html 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362003.pdf 

Támogatás száma X 73/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója -
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http://www.arc.cat
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http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5549/09362003.pdf


Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones públicas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarr
ollo Regional (FEDER) para la realización de auditorías energéticas, 
estudios de viabilidad técnico-energética, diagnósticos energéticos, estu
dios de viabilidad técnico económica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN EYE/2221/2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.02.01 - 2009.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,13 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-11-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad y 
empleo para la Comunidad de Castilla y León en España CCI 
2007ES162PO009 - 0,09 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_ 

Támogatás száma X 74/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
87. cikk (3) bekezdés c) pont
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A támogatást odaítélő hatóság DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para actuaciones en energías renovables 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN EYE/2224/2008 
ORDEN EYE/2236/2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.02.01 - 2009.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,10 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-11-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad y 
empleo para la Comunidad de Castilla y León en España CCI 
2007ES162PO009 
- 0,77 EUR (millió) 

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) 

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1239801003325/_/_/_
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