
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 88/09) 

Támogatás száma X 161/2008 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója United Kingdom 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Scottish Local Authorities 
Chair SLAED, c/o Development Services, Fife House, North Street, 
Glenrothes, KY7 5LT. 
www.slaed.org.uk & stateaidscotland.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Local Authorities Support to SMEs for Consultancy and for 
Research and Development 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 20 of the local Government in Scotland Act 2003 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 3,00 (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 % 

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

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

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 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.slaed.org.uk 

http://www.hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2003/30001d.htm#20 

http://www.stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=356&p_applic=CCC&p_ 
serv 

Támogatás száma X 164/2008 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SACHSEN 
87 cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm Buck Str. 2, 01097 Dresden 
www.smwa.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen instrukturschwa
chen Räumen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Sächsische Haushaltsordnung (SäHO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die durch Art. 
10 des Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352) 
geändert worden ist, und nach §§ 23, 44 der Verwaltungsvorschriften 
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zur zur SäHO 
(VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsAbl. SDr. S. S 225) in der 
jeweils geltenden Fassung 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.05 - 2010.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,40 (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 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.sachsen-gesetze.de/shop/saechsabl/2008/49 

http://www.landesweb.sachsen.de/angebote_sk/recht/veroeffentlichungsblaetter/ABl/2008/SaechsABl0849.pdf
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Támogatás száma X 103/2009 

Tagállam Finnország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) MANNER-SUOMI 
87 cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Työ- ja elinkeinoministeriö 
PL 32 
00023 Valtioneuvosto 
Sähköposti: kirjaamo@tem.fi 
www.tem.fi 

A támogatási intézkedés jogcíme Yrityksen kehittämisavustus 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) 
(http://www.finlex.fi/filaki/alkup/2006/20061336) 
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi
seksi (675/2007, muutettu 1055/2008) 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675 ja http://www.finlex. 
fi/fi/laki/alkup/2008/20081055) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XR120/2007 JA XS178/2007 
Muutetaan tukitoimenpiteitä XS178/2007 ja XR120/2007. 
Módosítás XR120/2007 JA XS178/2007 
Jatketaan 31.12.2008 saakka voimassa ollutta tukitoimenpidettä 
XS178/2007. 

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 

EUR 150,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

K(2007)4550 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 
K(2007)4511 Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 
K(2007)4506 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 
K(2007)4509 Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 - 
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) 

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

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

25,00 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081055 

Támogatás száma X 108/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.737 

Régió megnevezése (NUTS) — 
87 cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

A támogatási intézkedés jogcíme Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2014.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Stelexwsi.htm 

Támogatás száma X 110/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.743
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Régió megnevezése (NUTS) Cyprus 
107 cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) 
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος 
www.hrdauth.org.cy 

A támogatási intézkedés jogcíme Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 - 2014.12.31 

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 — 

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 % 

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.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/MonoepKiprou/MonoepKiprou.htm
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