
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) 

(2009/C 295/15) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 239/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

Tel. +34 902300903 / 981541147 
Fax +34 981558844 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

A támogatási intézkedés jogcíme IG155: Proxectos de asistencia técnica para la participación en licitaci
ones públicas internacionales. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 23 de enero de 2009 (DOG n o 19, de 28 de enero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la internaci
onalización de las empresas gallegas, adaptándolas al Reglamento (CE) 
n o 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías. 
Resolución de 9 de mayo de 2008 (DOG n o 92, del 14 de mayo), 
por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas del 
Igape a la internacionalización de las empresas gallegas y se procede a 
su convocatoria. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 123/08 

Időtartam 2008.5.15–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,05 EUR (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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/422E?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2008.nsf/FichaContenido/1FA26?OpenDocument
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http://www.igape.es/index.php?lang=es
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Állami támogatás hivatkozási száma X 240/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25, de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 108/07 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 4,80 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

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

70 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf
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http://www.ifrm-murcia.es
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Állami támogatás hivatkozási száma X 241/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de implantación de la innovación 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia BORM n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 2) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 66/07 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 0,80 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támogatási program 

30 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009. 
pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 242/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES
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http://www.ifrm-murcia.es
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Régió megnevezése (NUTS) Cataluna 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
ESPAÑA 

http://www.acc10.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Línea de préstamos para proyectos colaborativos de R+D 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución IUE/3830/2008, de 17 de noviembre, por la que se apru
eban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de 
préstamos para proyectos de investigación industrial y desarrollo expe
rimental (R+D). DOGC núm. 5284 de 23.12.2008 (Anexo 1 y apar
tado 2 del anexo 2) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.31–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kedvezményes hitel, Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65 % 20 % 

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

40 % 20 % 

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

80 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5284/08310120.pdf 

http://www.acc10.cat/docs/prestamos.doc 

Állami támogatás hivatkozási száma X 244/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

HU C 295/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.4.

http://www.acc10.cat
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5284/08310120.pdf
http://www.acc10.cat/docs/prestamos.doc


A támogatást odaítélő hatóság Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
Avenida de la Fama, 3 
30003 Murcia 
ESPAÑA 

http://www.ifrm-murcia.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en 
sectores estratégicos, al amparo del Plan de Dinamización 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras 
y la convocatoria del Programa de apoyo a inversiones tecnológica
mente avanzadas en sectores estratégicos al amparo del Plan de Dina
mización, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM 
n o 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 1) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 47/08 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

30,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007ES161PO001 
Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007- 
2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 — 24,00 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támgatásra program 

30 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_Estrategicos_2009.pdf
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