
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 39/03) 

Támogatás száma X 44/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LOMBARDIA 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lombardia - DG Agricoltura 
via pola 12/14 
20124 Milano 

www.agricoltura.regiona.lombardia.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva 
«Nitrati» (Energia) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione Giunta regionale n. 10890/2009 
Legge regionale n. 31/2008 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.4-2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 25,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 143,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Kezességvállalás, 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 % 

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

20,00 % — 

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

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid 
=1213305554702&pagename=DG_AGRWrapper 

http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di 
stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»
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Támogatás száma X 46/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones para apoyo a la realización de inversiones para ahorro 
energético y mejora de la eficiencia energética 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN EYE/2374/2009 
ORDEN EYE/2375/2009 
ORDEN EYE/2385/2009 
ORDEN EYE/2387/2009 
ORDEN EYE/2400/2009 

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 

EUR 3,17 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-XI-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
regional y empleo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
España CCI 2007ES162PO009 - 2,22 EUR millió 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_ 

Támogatás száma X 47/2010 

Tagállam Spanyolország
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A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LEON 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS 
AVENIDA DE LOS REYES LEONESES, 11 
24008 LEÓN 
ESPAÑA 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/ 
1246989399201/_/_/_ 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones para actuaciones en energías renovables 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN EYE/2388/2009 
ORDEN EYE/2393/2009 

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 

EUR 1,22 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28-XI-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del objetivo de competitividad 
regional y empleo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
España CCI 2007ES162PO009 - 0,85 EUR millió 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_ 

Támogatás száma X 49/2010 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója NLD 

Régió megnevezése (NUTS) — 
Nem támogatott területek
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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 subsidieverlening tbv project D OWES (Dutch Offshore Wind Energy 
Services) aan Stichting Associatie Technologie Overdracht N-H (ATO) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Uitvoeringsregeling reserve cofinanciering Europese projecten Noord- 
Holland 2007 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.5.13 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-termelés, -ellátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,52 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

het programma Kansen voor West, in het kader van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - 1 015 658,00 EUR millió 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 30 % 

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&fontsize=2&contrast=hoog 

Támogatás száma X 50/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 1251/10/08100 

Régió megnevezése (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz
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A támogatási intézkedés jogcíme Potenciál - 3. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.4-2012.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 2 800,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF 85 %; státní rozpočet 15 % - 2 380,00 CZK millió 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mpo.cz/dokument39247.html
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