
IV 

(Tájékoztatások) 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 39/01) 

Támogatás száma X 149/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FLEVOLAND 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság gemeente lelystad 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 

www.lelystad.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme MKB Regeling Lelystad 2008 (MKB Lelystad 2008) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Staatscourant van 24 december 2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.24-2013.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013. 
De aanvraag voor EFRO-middelen is bij de management autoriteit 
geregistreerd onder nummer 725080. - 1,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

10 % 10 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

10 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.lelystad.nl
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Támogatás száma X 814/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft; Sonstige siehe Anhang 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft 
Stubenbastei 5 
1010 Wien 

Sonstige: siehe Anhang Pkt. A 
www.lebensministerium.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Umweltförderung im Inland 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. 185/1993 idgF; 
Förderungsrichtlinien 2009 für die Umwletförderung im Inland 
Sonstige: siehe Anhang Pkt. C 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.1-2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

224,24 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ELER: K(2007) 5163; Höhe des Gemeinschaftsbetrages ELER: 2007 
-2013 vorauss. 63,6 Mio €. 
EFRE: C(2007) 2052-2055,2057-2059; Höhe des Gemeinschaftsbet
rages EFRE: 2007-2013: vorauss. 31,7 Mio €. - 95,30 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

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 %
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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) 

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.public-consulting.at 

http://www.umweltnet.at 

Támogatás száma X 889/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója PA 76/2009 

Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Calle Amadeo de Saboya n o 2 46010 Valencia 

http://www.agricultura.gva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA AL CENTRO DE CALIDAD 
AVÍCOLA Y ALIMENTACIÓN ANIMAL DE LA CV (CECAV). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la consellera de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención 
nominativa al CECAV 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - CENTRO DE CALIDAD AVÍCOLA Y ALIMENTA
CIÓN ANIMAL DE LA CV 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.9.28. 

Érintett gazdasági ágazatok Baromfitenyésztés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,02 EUR (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 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

24 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav09.pdf 

Támogatás száma X 19/10 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója NLD 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 2001 DA Haarlem Nederland 

www.noord-holland.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme project Cross Media Expertisecentrum, Stichting iMMovator 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Subsidieverordening reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.12.08-2015.1.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Információs szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,59 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

programma Kansen voor West vanuit het Europees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling - 1 800 000,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13.pdf
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Támogatás száma X 39/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Projektträger Jülich 
Projektträger Jülich (PtJ) - Außenstelle Berlin 
Geschäftsbereich Umwelt (UMW) 
- Klimaschutzinitiative - 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Zimmerstraße 26-27 
10969 Berlin 

www.fz-juelich.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kultur
ellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutziniti
ative. Vom 8. Dezember 2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bundesanzeiger, Ausgabe Nr. 195 vom 24. Dezember 2009, S. 4451 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1-2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

25,00 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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % 5 % 

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

45,00 % 15 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf
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