
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 284/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 333/10 

Tagállam Málta 

A tagállam azonosítója SAMB/33/2010 

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

A támogatást odaítélő hatóság Malta Enterprise 
Enterprise Centre 
Industrial Estate 
San Gwann, SGN 3000 
Malta 
www.maltaenterprise.com 

A támogatási intézkedés jogcíme Interest Rate Subsidy Scheme for the Refurbishment of Hotels, Acco
modation Facilities and Restaurants. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legal Notice – Loan Interest Rate Subsidy for the Hospitality Sector 
Regulations, 2010 – issued under the Malta Enterprise Act (Cap 463 of 
the Laws of Malta). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szállodai szolgáltatás, Éttermi-, mozgó vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://support.maltaenterprise.net/
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Állami támogatás hivatkozási száma X 334/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Rural and Environment Directorate 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
http://www.scotland.gov.uk/Home 

A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Rural Development Programme – measure code 311 (Diversi
fication into non agricultural activities) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.16 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 4,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – 2,80 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

20,00 % — 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP 

Állami támogatás hivatkozási száma X 340/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) GALICIA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Consellería de Cultura e Turismo 
Calle San Caetano s/n, bloque 3, 2 a planta. 15781 Santiago de 
Compostela (A Coruña) 
www.sxturismo.org; www.culturaeturismo.xunta.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora del 
turismo mediante ayudas para la mejora de la infraestructura de hoteles 
(grupo I) de la Comunidad Autónoma de Galicia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 21 de abril del 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones a entidades privadas para la potenciación y mejora 
del turismo mediante ayudas para la mejora de la infraestructura de 
hoteles (grupo I) de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a 
su convocatoria para el año 2010 (CT989A). (DOG N o 81, de 30 de 
abril). 
Corrección de errores. Orden de 21 de abril del 2010 DOG N o 95, de 
21 de mayo 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.5.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szállodai szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER – 5,60 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/fff942ba33a2632bc125771 
40079037c/$FILE/08100D005P089.PDF 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/24afbe1f918c895ec125772 
900649042/$FILE/09500D006P042.PDF 

Állami támogatás hivatkozási száma X 341/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Rural and Environment Directorate 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
http://www.scotland.gov.uk/Home 

A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Rural Develoment Programme – measure code 123 (adding 
value to agriculture and forestry products) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.16 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás, Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 9,60 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support 
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) – 5,90 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP 

Állami támogatás hivatkozási száma X 342/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Rural and Environment Directorate 
Saughton House 
Broomhouse Drive 
Edinburgh 
EH11 3XD 
http://www.scotland.gov.uk/Home
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A támogatási intézkedés jogcíme Scottish Rural Development Programme – measure code 111 (vocati
onal training and information actions, including diffusions of scientific 
knowledge and innovative practises, for persons engaged in the food 
sector. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.16 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 6,60 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for 
rural development by the European Agricultural Fund for Rural Deve
lopment (EAFRD) – 4,10 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP
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