
IV 

(Tájékoztatások) 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 98/01) 

Támogatás száma X 145/2009 

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 usługi doradcze dla MSP udzielana w ramach pomocy finan
sowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 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 - 2008.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

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 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.1.2001 ze zm.) -
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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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

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

Támogatás száma X 182/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTH WEST 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság North West Development Agency 
Jayant Mehta, PO Box 37, Renaissance House, Centre Park, 
Warrington WA1 1XB 
www.nwda.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme English Property Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Regional Development Agencies Act 1998 
— Local Government, Planning and Land Act 1980 
— Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 
— Local Government Act 2000 
— Housing and Regeneration Act 2008 
— The Public Contracts Regulations SI 2006 No 5 
— European Communities Act 1972 and 
— European Communities (Finance) Act 2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 22/2007 
To clarify and expand the scope of the speculative and bespoke scheme 
and to accomodate new developments in the law like the environment 
aid guidelines and the new GBER into the scheme. 

Időtartam 2009.04.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, ÉPÍTŐIPAR, INGATLANÜGYLETEK 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 50,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

— — 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.nwda.co.uk/supportingbusiness 

Támogatás száma X 200/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa, Polska 
www.mg.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme HCL Poland Sp. z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Uchwała Nr 305/2007 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum 
Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007 – 2011 

— Umowa o udzielenie pomocy publicznej z dnia 12 grudnia 2008 r. 
pomiędzy Ministrem Gospodarki a HCL Poland Sp. z o.o. 

— Art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach 
publicznych 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - HCL Poland Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.12.12. 

Érintett gazdasági ágazatok Számítógépes programozás, Információtechnológiai szaktanácsadás 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 1,17 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

3,70 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59991/uchwala1.pdf 

Támogatás száma X 306/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 
www.pefron.org.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosp
rawnych 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 
z późn. zm.) 
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 
2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.09 - 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 2 800,00 (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 fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dz-u-09843 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ustawa-o-rehabilitacji/
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Támogatás száma X 327/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instytut Paliw i Energi Odnawialnej 
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa 
www.ipieo.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc publiczna na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy 
jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawi
alnych źródeł energii. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz rozpor
ządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub 
rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło 
z odnawialnych źródeł energii (Dz. U. Nr 21, poz. 112). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.10 - 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 309,07 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

art. 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejs
kiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z 31.7.2006 r. L Nr 210 str. 25) 
i Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (DZ. Urz. z 
31.07.2006 L Nr 210 str. 12) - 1 545,36 PLZ (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70,00 % 20 % 

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

65,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090210112&type=2
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