
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 75/08) 

Támogatás száma X 73/2008 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója - 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в 
големи предприятия“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. бр. 81/2008 
г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110 

— Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, CCI Номер: 
2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/ 
documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf 

— Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
BG161PO003-1.1.02 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2008.10.15 - 2009.01.21. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 68,45 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 - 
58,19 BGN (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_23.html
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Támogatás száma X 75/2008 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója - 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за 
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и пред 
оставяне на иновативни услуги“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. бр. 81/2008 
г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110 

— Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, CCI Номер: 
2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/ 
documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf 

— Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
BG161PO003-1.1.02 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2008.10.10 - 2009.01.07. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 28,36 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие; 
Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската 
Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 - 24,11 BGN (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_21.html
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Támogatás száma X 570/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója - 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma della Sardegna_Assessorato dell'industria 
Viale Trento, 69 
09123 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e 
nell’ambito dei sistemi produttivi locali 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 e pub
blicato sul sito internet www.regione.sardegna.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.05.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Ruházati termék gyártása, Gyógyszergyártás, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység, 
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (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) Program 

25,00 % 20 % 

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

20,00 % 

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

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

25,00 % 

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

200,00 EUR 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

200,00 EUR 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1
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Támogatás száma X 571/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia Autonoma di Bolzano - Autorità di Gestione del Programma 
INTERREG IV IT-AU 2007-13 
Via Conciapelli, 69 
39100 Bolzano 
http://www.interreg.net/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera tra Italia e Au
stria 2007-13 - Disposizioni per la concessione di aiuti alle imprese ai 
sensi del Regolamento di esenzione della Commissione n. 800/2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Programma INTERREG IV IT-AU 2007-13 
— Delibera della Giunta provinciale n. 1371 del 25.05.2009 «Dispo

sizioni per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regola
mento di esenzione della Commissione n. 800/2008» 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.05.15 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - Programma di coopera
zione territoriale transfrontaliera INTERREG IV 2007-132,250 - 
2,25 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % 

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 % 

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

20,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 %
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A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

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

65,00 % 

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

70,00 % 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1,25 EUR 

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

200,00 EUR 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.interreg.net/downloads/Allegato_A%20090513%20Regime%20esenzione%20%20def.%2024.4. 
09_IT.pdf 

Támogatás száma X 94/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója - 

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

A támogatást odaítélő hatóság Gobierno de Cantabria. Consejería de Industria y Desarrollo Tecnoló
gico 
Peña Herbosa 29 
39003 Santander 
http://www.gobcantabria.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones a la inversión industrial para el año 2010. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden IND/28/2009, de 21 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones a la 
inversión industrial para el año 2010.(BOC n o 250 de 31/12/2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása -
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Időtartam 2010.03.27 - 2010.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (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) Program 

15,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://bocold.cantabria.es/boc/datos/MES%202009-12/OR%202009-12-31%20250/PDF/16741-16749.pdf
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