
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 98/05) 

Támogatás száma X 664/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Scottish Government 
European Structural Funds Division 
Meridian Court 
5 Cadogan Street 
Glasgow 
G2 6AT 
www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/ 
StructuralFunds2007-2013 

A támogatási intézkedés jogcíme European Social Fund Scotland 2009 - 2013 Programme – Priority 2 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

European Community Act 1998 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.10 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 40,09 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

LUPS: CCI 2007UK052PO002 
H&I: CCI 2007UK052PO001 - 90,20 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 35,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70,00 % 20 %
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A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.scotland.gov.uk/esf 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/917/0093913.pdf 

Támogatás száma X 755/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Quality Meat Scotland 
Rural Centre Ingliston 
Edinburgh 
EH28 8NZ 
http://www.qmscotland.co.uk/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Research and Development for Meat Eating Quality 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Scottish Statutory Instrument 2008 no 77 agriculture, The Quality 
Meat Scotland Order 2008. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - The Scottish Meat Industry 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.08.24. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

GBP 1,00 (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 % 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Research/About/EBAR/research-opportunities/CR200921 

Támogatás száma X 758/2009 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Department for Transport 
Zone 3/11, Great Minster House, 76 Marsham Street, London, SW1P 
3DR, UK 
www.dft.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Green Bus Fund 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Grant will be paid under the powers conferred on the Secretary of State 
under section 5 of the Science and Technology Act 1965 Act 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.05 - 2011.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás, Általános 
közigazgatás 

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 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

100,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.dft.gov.uk/pgr/regional/buses/greenbusfund/ 

Támogatás száma X 770/2009 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Magyar Köztársaság Kormánya 
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 
www.kormany.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemel
kedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott projekttámogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet a Kormány egyedi döntésével a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez nyújtott 
projekttámogatások szabályairól 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.10 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 17 000,00 (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 % 

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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.itd.hu/engine.aspx?page=Itdh_Tokebehozatal
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Támogatás száma X 790/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 32030/09/08100 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
http://www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Školící střediska - 2. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.01 - 2011.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1 000,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF - 850,00 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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument67183-strana2.html
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