
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 88/08) 

Támogatás száma X 63/2008 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 

www.diact.gouv.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides pour la protec
tion de l’environnement pris sur la base du règlement général d’exemp
tion par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13 - 2008.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 50,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,50 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'empoi des fonds structuels communautaires - 
4,00 EUR (millió)
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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) 

35,00 % 20 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Támogatás száma X 64/2008 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
www.diact.gouv.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la formation 
pris sur la base du Règlement général d’exemption par catégorie n o 800/ 
2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales.
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13 - 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 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 3,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

programmes opérationnels des fonds structurels pour la période 2007- 
2013 - 25,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Támogatás száma X 65/2008 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des 
territoires (DIACT) 
8 rue de Penthièvre 
75800 Paris Cedex 08 
www.diact.gouv.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’investissement 
et à l’emploi en faveur des PME pris sur la base du Règlement général 
d’exemption par catégorie n o 800/2008 du 6 août 2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’Etat: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales.
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13 - 2008.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 160,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 10,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif 
compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires - 
50,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/ 

Támogatás száma X 70/2008 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.733 

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

A támogatást odaítélő hatóság Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας 
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 
P.O.Box 24535 
CY 1390 Λευκωσία 

www.visitcyprus.biz 

A támogatási intézkedés jogcíme Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις αειφόροου εμπλουτισμού και αναβάθμισης 
του τουριστικού προϊόντος 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρμόδιας Αρχής ημερομηνίας 
30/09/08 και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/10/ 
2008. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.12 - 2008.12.31.

HU C 88/44 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.1.

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/
http://www.visitcyprus.biz


Érintett gazdasági ágazatok Szállodai szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás, 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Fekvőbeteg-ellátás, 
Múzeumi tevékenység, Sportlétesítmény működtetése, Vidámparki, 
szórakoztatóparki tevékenység, Fizikai közérzet javító szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,60 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Ε(200)ημερ.17.09.2007 - 11,05 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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.visitcyprus.biz 

Támogatás száma X 17/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója CZ.1.02/5 

Régió megnevezése (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo životního prostředí ČR 
Vršovická 65, Praha 10, 110 00 
www.env.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme oblast podpory 5.1. – Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Směrnice Rady 96/82/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES 
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií 
Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 331,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Operační program Životní prostředí, zdroj financování: 
ERDF 
Max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, 15 % národní 
kofinancování - 288,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(A vonatkozó szabványok megnevezése: viz 
výše Vnitrostátní právní základ) 

35,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.opzp.cz
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