
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 88/02) 

Támogatás száma X 104/2010 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme „Spezielle Richtlinien des Landes Niederösterreich / des NÖ Wirtschafts- 
und Tourismusfonds für Beteiligungen im Rahmen des Niederösterrei
chischen Beteiligungsmodelles“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Landes Niederösterreich / des NÖ Wirts
chafts- und Tourismusfonds für Beteiligungen im Rahmen des 
Niederösterreichischen Beteiligungsmodelles 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.01 - 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 0,27 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 5,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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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 % 20 % 

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

20,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

400 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.noe.gv.at/bilder/d43/1001_Richtlinie_Beteiligung2010.pdf 

Támogatás száma X 105/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
20097 Hamburg, Besenbinderhof 31 
www.wk-hamburg.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen - 
Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im Energies
parenden Wohnungsbau in Hamburg (als besondere Wohnraumförde
rung) 
Hinweis: Die Berichtspflicht bezieht sich nur auf Mietwohngebäude (Die 
Förderung selbstgenutzten Wohneigentums - Eigenheime und Eigen
tumswohnungen - richtet sich an Private und ist damit grundsätzlich 
keine Beihilfe; die Förderrichtlinie grenzt Maßnahmen der Sozialen 
Wohnraumförderung aus). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförde
rungsgesetz – HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X 54/2009 
Die Laufzeit wird vom 31.12.2011 auf den 31.12.2012 verlängert. 
Módosítás X 54/2009 
1. Inhaltliche Änderungen der Förderrichtline: 
1.1 Umbenennung der Bezeichnung und Anpassung des Förderstan

dards der EnEV 2007 ( KfW-Effizienzhaus 55 EnEV 2007) an 
die Systematik der EnEV 2009 (WK-Effizienzhaus 70 EnEV 2009). 

1.2 Reduzierung der Förderhöhen für energiesparendes Bauen von 
190 € je m 2 Wohnfläche auf 150 € je m 2 Wohnfläche. Damit 
Anpassung der Förderhöhe an die Marktpreisentwicklung 

1.3 Die Förderung von Lüftungsanlagen mit Abluftwärmepumpen wird 
ab 2010 pauschal zugelassen. Bis 2009 musste die Gleichwertig
keit durch eine Äquivalenzbetrachtung nachgewiesen werden. 

2. Ausweitung des Barwertvolumens auf EUR 20 Mio. p.a.
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Időtartam 2010.02.01 - 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,00 (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 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2010_01_FoeRi_Energiesparend_Bauen.pdf 

Támogatás száma X 108/2010 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
www.mze.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Vrácení části spotřební daně zaplacené v cenách minerálních olejů 
uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spot 
řebních daních, ve znění p.p. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 
Vyhláška č.14/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o 
způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách 
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 
ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése, Évelő növény termesztése, Növényi 
szaporítóanyag termesztése, Növénytermesztési szolgáltatás, Betakarítást 
követő szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 2,00 (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 % 

Környezeti adók csökkentése formájában 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

6 516,00 CZK — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08048&cd=76&typ=r 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08395&cd=76&typ=r 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10014&cd=76&typ=r 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_793.html 

Támogatás száma X 109/2010 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs; EYSED 
ETAK 
14 - 18 Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

A támogatási intézkedés jogcíme Aid for new and small - medium enterprises. Sub-action: Support of 
groups of SMEsfor actions of RTD. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 274/2000 and all its amendments, mainly the 
article 18 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,75 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ERDF - 17,80 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

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

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

60,00 % — 

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.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6249 

Támogatás száma X 110/2010 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, GSRT, 
EYSED ETAK 
14 - 18, Mesogeion Avenue, Athens, Greece, 11527 
www.gsrt.gr 

A támogatási intézkedés jogcíme Creation of young innovative enterprises, mainly knowledge intensive 
(spin-off and spin-out). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Law 1514/1985 and all its amendments, mainly article 23, par. 3 of 
Law 2741/1999 and article 34 of Law 2843/2000 
Law 2919/2001 and all its amendments, mainly article 4 of Law 3440/ 
2006 
Presidential Decree 17/2001 and all its amendments, mainly the article 
19 of Law 3777/2009 
Law 3614/07 and all its amendments 
Ministerial Decision 14053/ΕΥΣ1749 and all its amendments 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV
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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 

ERDF - 18,75 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6199
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