
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 216/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 97/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SOUTH EAST 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság South East England Development Agency 
Berkeley House 
Cross Lanes 
Guildford 
Surrey 
GU1 1YA 
www.seeda.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme South East England Development Agency – General Block Exemption 
Scheme 2010 – 2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regional Development Agencies Act 1998 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980045_en_1.htm 

European Communities Act 1972 
http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1972/ukpga_ 
19720068_en_1 

European Communities (Finance) Act 2008 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080001_en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.2.1 – 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 600,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kockázati tőke, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

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 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % —
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Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20,00 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(Various) 

35,00 % 20 % 

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

35,00 % 20 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

15,00 % — 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

60,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 292 400,00 GBP — 

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 műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75,00 % — 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

100,00 % — 

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

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 077 000,00 GBP — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

172 320,00 GBP — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

861 600,00 GBP — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 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.seeda.co.uk/_documentbank/SEEDA_GEBRScheme_2010.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 242/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Latvia 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra 
Kr.Valdemāra 38k-1, LV-1010, Rīga 
www.nva.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.258 “Noteikumi par 
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
apakšaktivitāti “Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 
bezdarbniekiem” ” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 59.nr.; 2009, 9.nr.; 
2010, 67.nr.) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 364/09 
X 364/09 

Időtartam 2010.4.29 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 1,74 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Eiropas Sociālais fonds – 6,53 LVL (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=173943 

Állami támogatás hivatkozási száma X 277/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BURGENLAND 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Arbeitsmarktservice im Namen und auf Rechnung des Bundes 
Treustraße 35 – 43 
A-1200 Wien 
www.ams.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Qualifizierungsförderung für Beschäftigte und Beschäftigte in Kurzarbeit 
im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Phasing Out Schwerpunkt 
1.1) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 34 und 37c Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT26/01 
* Die Höhe der Förderung beträgt 80 % der anerkennbaren Kurs
gebühren für ArbeitnehmerInnen ab 50 Jahre in KMU. Im Fall von 
Großbetrieben beträgt die Förderhöhe 70 %. 20 % bzw. 30 % der 
Qualifizierungskosten sind vom Arbeitgeber zu übernehmen. 
* Die Höhe der Förderung beträgt 70 % der anerkennbaren Kurs
gebühren in KMU bzw. 60 % in Großbetrieben für ArbeitnehmerInnen 
ab 45 Jahre bis 50 Jahre; TeilnehmerInnen in Qualifizierungsverbünden; 
ArbeitnehmerInnen, die als höchste abgeschlossene Ausbildung eine 
Lehre oder eine mittlere Schule aufweisen. 30 % bzw. 40 % der Quali
fizierungskosten sind vom Arbeitgeber zu übernehmen. 
* Im Falle der Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten im 
Rahmen von Kurzarbeit beträgt die Höhe der Förderung 70 % der 
anerkennbaren Kursgebühren in KMU und 60 % in Großbetrieben. 
30 % bzw. 40 % der Qualifizierungskosten sind vom Arbeitgeber zu 
übernehmen. 

Időtartam 2010.6.21 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,10 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

http://www.ams.at/_docs/001_qfb_kuaqfb_RILI.pdf – 0,83 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 80 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ams.at/_docs/001_qfb_kuaqfb_RILI.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 278/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Arbeitsmarktservice im Namen und auf Rechnung des Bundes 
Treustraße 35 – 43 
A-1200 Wien 
www.ams.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Qualifizierungsförderung für Beschäftigte und Beschäftigte in Kurzarbeit 
im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Ziel 2 Schwerpunkt 1). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 34 und 37c Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT26/01 
* Die Höhe der Förderung beträgt 70 % der anerkennbaren Kurs
gebühren für ArbeitnehmerInnen ab 50 Jahre. 30 % der Qualifizie
rungskosten sind vom Arbeitgeber zu übernehmen. 
* Die Höhe der Förderung beträgt 60 % der anerkennbaren Kurs
gebühren für ArbeitnehmerInnen ab 45 bis 50 Jahre; TeilnehmerInnen 
in Qualifizierungsverbünden; Frauen, die als höchste abgeschlossene 
Ausbildung eine Lehre oder eine mittlere Schule aufweisen; Wiedereins
teigerInnen. 40 % der Qualifizierungskosten sind vom Arbeitgeber zu 
übernehmen. 
Im Falle der Förderung der Qualifizierung im Rahmen von Kurzarbeit 
beträgt die Höhe der Förderung 60 % der anerkennbaren Kursb
gebühren. 40 % der Qualifizierungskosten sind vom Arbeitgeber zu 
übernehmen. 

Időtartam 2010.6.21 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 33,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

http://www.ams.at/_docs/001_qfb_kua_RILI.pdf – 16,75 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 70 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ams.at/_docs/001_qfb_kua_RILI.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 279/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
C/ Pintor Matías Moreno, 4. 45071 – Toledo 
http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Agricultura_Y_ 
Desarrollo_Rural/consejeria1193042987999pg/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Servicios básicos para la economía y la población rural. Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. Medida 321 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 
Orden de 06-06-2008, por la que se establece el procedimiento de 
selección de territorios y las disposiciones del Eje LEADER en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2007-2013. (DOCM n o 126 de 18-06-2008) 
Orden de 25-11-2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la anterior (DOCM n o 233 de 27-11- 
2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.28 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEADER – 2,22 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 10 % 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1212676998620pl/1212674430800.html 

El texto integro del Programa (tomos 1 y 2) se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/06/18&idDisposicion= 
123062549127150767 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/11/27/pdf/2009_17936.pdf&tipo= 
rutaDocm 

El texto integro de la norma se encuentra como documento anexo en SANI
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