
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 49/05) 

Támogatás száma X 187/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01096 Dresden 

www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
zur Förderung von Existenzgründern durch Gewährung von Mikrodar
lehen (Richtlinie ESF-Mikrodarlehen) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

-Sächsische Haushaltsordnung (SäHO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die durch Art. 
10 des Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352) 
geändert worden ist, und nach §§ 23, 44 der Verwaltungsvorschriften 
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zur SäHO 
(VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005 (SächsAbl. SDr. S. S 225) in der 
jeweils geltenden Fassung 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 14/2006 

Időtartam 2009.01.01 - 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI-Nr. 2007 DE 051 PO 004 - 3,75 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35 % —
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Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.landesweb.sachsen.de/angebote_sk/recht/veroeffentlichungsblaetter/ABl/2009/SaechsABl0902. - 
http://www.sachsen-gesetze.de/shop/saechsabl/2009/2 

Támogatás száma X 189/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 
Investitions-und Strukturbank RLP 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9 
D-55116 Mainz 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
Holzhofstraße 4 
D-55116 Mainz 

www.isb.rlp.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Regionales Landesförderprogramm 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 63/2008 

Időtartam 2009.01.19 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,70 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Operationelles 
Programm „Wachstum durch Innovation“ für die neue Strukturfonds
periode 2007-2013 - 5,30 EUR (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 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.isb.rlp.de 

Támogatás száma X 218/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója Marco de Competencia como consecuencia de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 
2008 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compa
tibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado, Reglamento general de exención por categorías, (DOUE L 214/ 
3, de 9 de agosto de 2008) 

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

A támogatást odaítélő hatóság IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 46002 

www.impiva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de Asistencia al Emprendedor 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN de 12 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia, sobre concesión de ayudas por el Instituto de la 
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
(IMPIVA)RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la presidenta del 
IMPIVA, por la que se publica la dotación presupuestaria del Programa 
de Asistencia al Emprendedor para el ejercicio 2009 y se modifica el 
marco normativo de la citada convocatoria de ayudas. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 235/2008 
Marco de Competencia como consecuencia de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 
2008 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compa
tibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado, Reglamento general de exención por categorías, (DOUE L 214/ 
3, de 9 de agosto de 2008) 

Időtartam 2009.02.05 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Las ayudas descritas contarán con financiación del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, en un porcentaje del 
50 % a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 
2007-2013: Eje 2 «Desarrollo e Innovación Empresarial», tema priori
tario 9 «Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y el 
espíritu de empresa en las pequeñas empresas», así como de otros 
posibles fondos. - 0,75 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % 10 % 

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

15,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/02/05/pdf/2009_1208.pdf, http://www.docv.gva.es/portal/portal/ 
2006/12/29/pdf/2006_15190.pdf 

Támogatás száma X 251/2009 

Tagállam Portugália 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Direcção Regional dos Assuntos Fiscais 
Rua 31 de Janeiro, n. o 29 
9054 - 533 Funchal 

http://srpf.gov-madeira.pt 

A támogatási intézkedés jogcíme Regime de Incentivos Fiscais aos Lucros Reinvestidos na Região Autó
noma da Madeira 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto Legislativo Regional n. o 2/2009/M de 22 de Janeiro 
publicado no Diário da República, 1. a série, n. o 15, de 22 de Janeiro de 
2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.23 - 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Textília gyártása, Ruhá
zati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás 
(kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, 
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gumi-, műanyag termék gyártása, Fémfeldolgozási termék 
gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos 
berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyár
tása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari gép, beren
dezés, eszköz javítása, Víztermelés, -kezelés, -ellátás, Szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, Hulladékgazdálkodás, Szennyeződésmentesítés, egyéb hulla
dékkezelés, Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár), 
Vendéglátás, Kiadói tevékenység, Távközlés, Információ-technológiai
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szolgáltatás, Tudományos kutatás, fejlesztés, Munkaerőpiaci szolgáltatás, 
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás, Építmény üzemeltetés, 
zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás, 
OKTATÁS, Humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, nem kórházi 
ápolás, Szociális ellátás bentlakás nélkül, Alkotó-, művészeti-, szórakoz
tató tevékenység, Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevé
kenység, Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység, Számítógép, 
személyi-, háztartási cikk javítása, Egyéb személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,20 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

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 

25,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/01/01500/0048900492.pdf 

Támogatás száma X 253/2009 

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) 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

A támogatási intézkedés jogcíme IG150: Proyectos de elaboración de diagnósticos empresariales de la 
capacidad de la internacionalización 

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) 
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 -
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 122/08 
IG150: Proyectos de elaboración de diagnósticos empresariales de la 
capacidad de la internacionalización (Resolución de 9 de mayo de 
2008 (Diario Oficial de Galicia 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 convo
catoria.) 

Időtartam 2008.05.15 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,05 (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) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

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

HU 2010.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 49/27

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

