
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 88/05) 

Támogatás száma X 5/2008 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Aadress: Liivalaia 13/15, Tallinn 10118, Eesti 
http://www.eas.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise meede 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 
75 „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja 
kord” (RTL, 26.08.2008, 72, 1013) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.08.29 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 16,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 100,00 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017398 

Támogatás száma X 6/2008 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) Estonia 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Aadress: Liivalaia 13/15, Tallinn 10118, Eesti 
http://www.eas.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Turismitoodete arendamise toetamise meede 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 
74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 
26.08.2008, 72, 1012) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.08.29 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 50,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 300,00 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017394 

Támogatás száma X 10/2008 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Narva mnt 3 
Tartu 51009 
http://www.pria.ee/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

HU C 88/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.1.

http://www.eas.ee
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017394
http://www.pria.ee/


Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Põllumajandusministri 21. august 2008. a määrus nr 87 „Metsandus
saadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 
73, 1016) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS221/2007 
Muudatuse eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 
1.5 „Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmine” alategevuse metsandussaadustele lisandväärtuse 
andmine, määruse (EÜ) nr 800/2008 tingimustega vastavusse viimine. 

Időtartam 2008.09.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 17,67 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) Eesti Maaelu 
Arengukava 2007-2013 alusel. - 79,50 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

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.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017779 

Támogatás száma X 14/2008 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
http://www.lasa-brandenburg.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizie
rung in kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenden Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.04.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.07.01 - 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 7,00 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.lasa-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/FM-dateien/foerderprog/rl_kompetenzentwicklung. 
pdf 

Támogatás száma X 17/2008 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Enterprise Estonia 
Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn 
http://www.eas.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Aid for the involvement of highly qualified personnel. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Title: 
1) „Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord”, 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. septembri 2008. a 
määrus nr 81 (RTL, 29.09.2008, 81, 1120). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Időtartam 2008.09.29 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 35,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

European Social Fund - 210,00 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

— — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13032202
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