
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 88/10) 

Támogatás száma X 126/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.744 

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

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

A támogatási intézkedés jogcíme Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό 

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 2,50 (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/MonoEkswterikou/MonoEkswterikou.htm 

Támogatás száma X 128/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója —

HU C 88/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.1.

http://www.hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/MonoEkswterikou/MonoEkswterikou.htm


Régió megnevezése (NUTS) Cyprus 
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 Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης - Συνήθη 

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 0,50 (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/Arxiki/Monoep/Monoep.htm 

Támogatás száma X 136/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych 
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
http://www.mg.gov.pl/
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http://www.hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Monoep/Monoep.htm
http://www.mg.gov.pl/


A támogatási intézkedés jogcíme pomoc finansowa dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo
darka, 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zał. podstawy prawne 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.04.14 - 2013.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 816,68 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 2006 w sprawie zastoso
wania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwesty
cyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006). 
zał. przyczyny opóźnienia - 3 553,70 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/055C1B74-E8E7-442F-B59C-380FCF28798D/54281/ 
rozpMG8maja09wsudzpomocy.pdf 

Támogatás száma X 144/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów 
Operacyjnych 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme pomoc na szkolenia specjalistyczne udzielana w ramach pomocy finan
sowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
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http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/055C1B74-E8E7-442F-B59C-380FCF28798D/54281/rozpMG8maja09wsudzpomocy.pdf
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/055C1B74-E8E7-442F-B59C-380FCF28798D/54281/rozpMG8maja09wsudzpomocy.pdf
http://www.mg.gov.pl


Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

zał. Podstawy prawne 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.04.14 - 2008.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

PLZ 0,01 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy szkoleniowej (Dz. 
Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienione rozporządzeniem Komisji nr 
363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.2.2004) 
oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 
70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu 
stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006). - 0,01 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 45,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/ 
c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pd f
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http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pdf

