
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 49/06) 

Támogatás száma X 255/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales 

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 IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales. (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) Diario Oficial de 
Galicia de 14-05-2008) 

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 - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 122/08 
IG151: Proyectos de elaboración de estudios e investigación de 
mercados internacionales. 

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 0,16 (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 % —
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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 

Támogatás száma X 259/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze 

www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi di garanzia per investimenti POR Creo Fesr 2007-2013 Linea 
di intervento 1.4.b 1) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione di G.R. n. 997 del 01.12.2008 di attuazione regionale 
relativa al POR CREO FESR 2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.12 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Dohánytermék 
gyártása, 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 anyag, -termék gyártása, Gyógy
szergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi termék 
gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási termék gyártása, 
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés 
gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Egyéb 
jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari 
gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZEL
LÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, 
KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTE
SÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, 
RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, 
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, 
MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST 
TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, Humán-egészségügyi ellátás, Járóbeteg- 
ellátás, fogorvosi ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Bentlakásos, 
nem kórházi ápolás, Szociális ellátás bentlakás nélkül, Textil, szőrme 
mosása, tisztítása, Fodrászat, szépségápolás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 7,00 (millió)
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Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,50 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR CREO FESR Toscana 2007-2013 Linea di intervento 1.4 - 
9,40 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) 

40,00 % — 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 75 % 

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

25,00 % 50 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75,00 % — 

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

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.toscana.it/creo/programma_creo_toscana/index.html 

Támogatás száma X 260/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze 

www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi di garanzia. PORCreo Fesr 2007-2013 Linea di intervento 
1.4.b2) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione di G.R. n.997 del 01.12.2008 di attuazione regionale 
relativa al POR CREO /FESR 2007-13 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.19 - 2013.12.31.
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Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc 
bányászata, Kőfejtés, homok-, agyagbányászat, Bányászati szolgáltatás, 
Élelmiszergyártás, Italgyártás, Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, 
Ruházati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldol
gozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, 
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Kőolaj-feldolgozás, Vegyi 
anyag, -termék gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék 
gyártása, Nemfém ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, 
Fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, 
Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, 
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, 
GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ 
GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐ
DÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, 
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, 
VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDO
MÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZTRATÍV ÉS SZOL
GÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, Járóbeteg-ellátás, fogorvosi 
ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Textil, szőrme mosása, tisz
títása, Fodrászat, szépségápolás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,40 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,50 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR Creo/Fesr Toscana 2007-2013 - 1,90 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) 

40,00 % — 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.toscana.it/creo/programma_creo_toscana/index.html 

Támogatás száma X 281/2009 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL
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Régió megnevezése (NUTS) Malopolskie 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Minister Gospodarki 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

http://www.mg.gov.pl/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

— uchwała Nr 173/2008 Rady Ministrów z dnia 2 września 2008 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors 
& Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa 
pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla 
przemysłu motoryzacyjnego w latach 2008-2013” 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.10.20. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti jármű alkatrészeinek gyártása 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 2,90 (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 % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

5,20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D785AA27-7074-4793-83E2-1DFDC7187EEB/49213/uchwala.pdf 

Támogatás száma X 292/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 46002 

www.impiva.es
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A támogatási intézkedés jogcíme Programa de infraestructuras para el desarrollo de actividades de I+D, 
de fomento de la innovación y de prestación de servicios avanzados. 
Programa de equipamientos para la prestación de servicios avanzados. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la presidenta del Instituto 
de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
(IMPIVA), por la que se modifica la convocatoria de ayudas dirigidas 
a institutos tecnológicos para infraestructuras y equipamientos para los 
ejercicios 2008 y 2009, aprobada por Resolución de 23 de julio de 
2008, de la presidenta del IMPIVA (DOCV núm. 5818, de 
31.07.2008). [2009/2387] (pdf 332KB) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS236/2008 
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 2008.09.12 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (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 Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50 % a través del 
Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2007-2013, Eje 1 
Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i), Educación, Soci
edad de la Información y TIC – Tema prioritario 2 Infraestructuras de 
IDT y Centros de Competencia de Tecnología Específica, así como de 
otros posibles fondos. - 1,50 EUR million 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % — 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/03/02/pdf/2009_2387.pdf
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