
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 98/07) 

Támogatás száma X 766/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Progetti formativi rivolti ad imprese attive nel 
settore forestale, pesca, itticoltura, acquacoltura, agriturismo e trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

LR 10/90 ‘Ordinamento del sistema della formazione professionale e 
organizzazione delle politiche regionali del lavoro’. 
DGR n. 2467/09 della Regione del Veneto. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.04 - 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,30 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 0,30 EUR (millió) 

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 

80,00 % —
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Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 45,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm 

Támogatás száma X 808/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 35007/09/08100 

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 
www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Prosperita – 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 2009.09.15 - 2011.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3 570,00 CZK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF (85 %) - 3 034,50 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/dokument64687.html
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Támogatás száma X 811/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 
www.nauka.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
7 sierpnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy 
publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 
Nr 132, poz. 1091); Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 
r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.04 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Tudományos kutatás, fejlesztés 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

30,00 PLZ (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) 80,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/65/15/6515/20090807_rozporzadzenie_pomoc_publiczna.pdf
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Támogatás száma X 131/2010 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Centralny slaski (SRE 2001) 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

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

A támogatási intézkedés jogcíme Steria Polska Sp. z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji 
realizowanej przez Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod 
nazwą: Globalne Centrum Wsparcia Procesów IT, w latach 2009 
– 2011” 

2. Umowa o udzielenie pomocy publicznej pomiędzy Ministrem 
Gospodarki a Steria Polska Sp. z o.o. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.12.29. 

Érintett gazdasági ágazatok Információ-technológiai szolgáltatás, Egyéb információ-technológiai 
szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

2,40 PLZ (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 % 

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

22,03 % — 

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

7,34 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/59189/steria.pdf 

link bezpośredni
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Támogatás száma X 132/2010 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, 
EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH 
EAST, SOUTH WEST 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Department for Business Innovation and Skills 
1 Victoria St 
London 
SW1H 0ET 
www.bis.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Grant for Business Investment 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Sections 7 & 8 Industrial Development Act (1982) 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_ 
19820052_en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X93/08 
To modify the grant for business investment aid scheme so that in 
addition to grants it can provide interest rate subsidies and aid comp
rised in loans where the gross grant equivalewnt can be provided on 
the basis of the reference rate prevailing at the time of the grant. The 
modification will also widen the scope of GBI to include supplementary 
R&D and training aid provided with regard to different identifiable 
eligible costs. 

Időtartam 2010.03.10 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

105,00 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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 

30,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % — 

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

20,00 % —
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Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15,00 % — 

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 % 

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.berr.gov.uk/whatwedo/regional/investment/page29183.html
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