
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 284/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 343/10 

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 331 (Training 
and information for economic actors in the fields covered by axis 3) 

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 Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 1,10 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Coumcil Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for 
rural development by the European Agricultural Fund for Rural Deve
lopment (EAFRD) – 0,60 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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Állami támogatás hivatkozási száma X 344/10 

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 Skills Funding Agency 
Cheylesmore House 
Quinton Road 
Coventry 
CV1 2WT 
www.skillsfundingagency.bis.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme 19+ Work Based Learning Programmes 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Learning and Skills Act 2000 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/en/ukpgaen_20000021_en_1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.1 – 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 122,00 (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 % 

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://skillsfundingagency.bis.gov.uk/publications/latest/Detail.htm?id=16ee1365-b416-4287-8a59- 
cd3900bf10a3 

Állami támogatás hivatkozási száma X 345/10 

Tagállam Románia 

A tagállam azonosítója RO 

Régió megnevezése (NUTS) Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru, Bucuresti 
107. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, București – România, 050741 
http://www.mdrl.ro/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și 
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și turismului Nr. 1878 din 
20 iulie 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XR85/2008 
Da 
Módosítás XR85/2008 
Da 

Időtartam 2010.7.28 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

ROL 603,95 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – 1 939,87 ROL 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID 

Állami támogatás hivatkozási száma X 347/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģen
tūra 
K.Valdemāra iela 38 k-1 
LV-1010, Rīga 

www.nva.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.166 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samaz
ināšanas pasākumu organizēšanas un finanšēšanas kārtību un pasā
kumu īstenotāju izvēles principiem”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
25.3.2008. nr.46 2009, 9., 37., 125., 130., 135.nr.; 2010, 34.nr., 
nr.108 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X363/2009 
Atbalsta programma tiek pagarināta līdz 31.12.2013. 

Időtartam 2010.1.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 1,00 (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 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=172806 

Állami támogatás hivatkozási száma X 348/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
Doma laukums 4 
Rīga, LV 1977 
Latvija 
www.hipo.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Investīciju aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 17.2.2009. noteikumi nr. 164 “Noteikumi par aizde
vumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” 

Az intézkedés típusa Program -
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X399/2009 
Grozījumi atbalsta programmā “Aizdevumi komersantu konkurētspējas 
uzlabošanai” paredz palielināt maksimālo kopējo aizdevuma summu 
vienam komersantam no LVL 6 000 000 uz LVL 7 500 000, samazināt 
minimālo investīciju aizdevuma summu no EUR 500 000 uz 
LVL 200 000, un papildināt neatbalstāmo nozaru sarakstu ar elektro
enerģijas un siltumapgādes nozari, izņemot projektus šīs nozares 
ietvaros, kuri tiek līdzfinansēti no Kohēzijas fonda. 

Időtartam 2010.7.28 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás, Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányá
szata, Egyéb bányászat, Bányászati szolgáltatás, Húsfeldolgozás, -tartó
sítás, húskészítmény gyártása, Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartó
sítás, Növényi, állati olaj gyártása, Malomipari termék, keményítő gyár
tása, Pékáru, tésztafélék gyártása, Egyéb élelmiszer gyártása, Takarmány 
gyártása, Italgyártás, Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, Bőr, 
bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi alapanyag gyártása, 
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása, Festék, bevonóanyag gyártása, 
Tisztítószer, testápolási cikk gyártása, Egyéb vegyi termék gyártása, 
Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi 
termék gyártása, Fémszerkezet, -épületelem gyártása, Fűtési kazán, radi
átor, fémtartály gyártása, Gőzkazán gyártása, Fémalakítás, porkohászat, 
Fém felületkezelése, megmunkálása, Evőeszköz, szerszám, általános 
fémáru gyártása, Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, 
Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Vasúti, kötött
pályás jármű gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, Katonai harcjármű gyár
tása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevé
kenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, Víztermelés, -kezelés, 
-ellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgyűjtés, Hulladékanyag 
hasznosítása, ÉPÍTŐIPAR, Szálláshely-szolgáltatás, Kiadói tevékenység, 
Információ-technológiai szolgáltatás, Információs szolgáltatás, 
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 8,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön

HU 2010.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 284/63



A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2.2.1.4. aktivitāte – Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai. 
Tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. – 40,31 LVL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://likumi.lv/doc.php?id=188596
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