
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 98/03) 

Támogatás száma X 383/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.754 

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 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης 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 2009.03.01 - 2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,00 EUR (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/Sinexizomeni/PoliepSini8ei/PoliepSini8ei.htm 

Támogatás száma X 384/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.753 

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
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A támogatási intézkedés jogcíme Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – Ζωτικής 
Σημασίας 

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 2009.03.01 - 2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,00 EUR (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/Sinexizomeni/PoliepZwtikis/PoliepZwtikis.htm 

Támogatás száma X 395/2009 

Tagállam Ciprus 

A tagállam azonosítója 25.06.001.730 

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

A támogatást odaítélő hatóság Υπηρεσία Ενέργειας 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1521 Λευκωσία 
Κύπρος 
http://www.cie.org.cy 

A támogatási intézkedés jogcíme ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡ 
ΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(2009-2013) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 30/12/2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.23 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

15,00 EUR (millió)

HU C 98/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.16.

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Sinexizomeni/PoliepZwtikis/PoliepZwtikis.htm
http://www.cie.org.cy


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 % 

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

15,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.cie.org.cy/PDF/sxedionomika2009-2013.pdf 

Támogatás száma X 418/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu - Standardní projekty 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.13 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1 392,00 CZK (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/zadavaci-na2009-std.pdf
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Támogatás száma X 419/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Grantová agentura České republiky 
Národní 3 
Praha 1 
www.gacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program Grantové agentury České republiky na podporu základního 
výzkumu - projekty EUROCORES 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.13 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

14,00 CZK (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/zadavaci-na2009-eu_2stupnova.doc 

http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/zadavaci-na2009_ecrp.pdf
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