
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 109/09) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 156/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa 
Paseo de Gracia, 129 
08008 Barcelona 
http://www.gencat.cat/diue 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la financiación de actuaciones de transformación estruc
tural de los sectores estratégicos de la industria en Cataluña 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden IUE/136/2010, de 8 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de subvenciones y de préstamos directos en 
condiciones preferentes para la financiación de actuaciones de trans
formación estructural de los sectores estratégicos de la industria en 
Cataluña, y por la que se abre la convocatoria para el año 2010. 
(DOGC núm.5587, de 15.3.2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.3.16 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása, Közúti jármű alkatrészeinek 
gyártása, Hajó, csónak gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, Katonai harc
jármű gyártása, Motorkerékpár gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 50,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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 % —
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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 % 

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 % — 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5587/10064070.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 157/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale 
via Carducci 6 – TRIESTE – Italia 
email: s.svil.ind@regione.fvg.it 
lydia.alessioverni@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por Fesr 2007-2013 RAFVG – Attività 1.1.a.2 -settore industria- Bando 
per l’incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle 
imprese, limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione 
dei risultati della ricerca. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n.116 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013–ob. competitività e occupazione-attività 1.1.a)2 settore indust
riale–approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizza
zione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle 
imprese industriali del friuli venezia giulia)), limitatamente agli investi
menti relativi all’industrializzazione dei risultati della ricerca, pubblicata 
sul supplemento ordinario n.5 del 10/2/2010 al BUR n.6 del 
10/2/2010 

Az intézkedés típusa Program -
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http://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5587/10064070.pdf
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A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.30 – 2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 40,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007 -2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
9,80 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=116&key=&submit4=vai+%3E 

Állami támogatás hivatkozási száma X 158/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario 
Servizio sviluppo sistema turistico regionale 
via Carducci 6 – TRIESTE -Italia 
serv.commercio.terz@regione.fvg.it 
serv.sviluppo.tur@regione.fvg.il 
www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por Fesr 2007-2013 RAFVG – Attività 1.1.a.3 e 4 – settori commercio 
e turismo – Bando per l’incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo 
e innovazione delle imprese, limitatamente agli investimenti relativi 
all’industrializzazione dei risultati della ricerca. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n.114 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013 ob. competitività regionale e occupazione-attività 1.1.a 3,4 
commercio e turismo approvazione bando e relativi allegati (incentivi 
per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da 
parte delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi del 
FVG)), limitatamente agli investimenti relativi all’industrializzazione dei 
risultati della ricerca, pubblicata sul supp. ord. n.5 del 10/2/2010 al 
BUR n.6.
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.30 – 2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 9,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
2,21 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=114&key=&submit4=vai+%3E 

Állami támogatás hivatkozási száma X 159/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività 
produttive 
servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
via Carducci 6 – TRIESTE Italia 
roberto.filippo@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por Fesr 2007-2013 – RAFVG – Attività 1.1.a 1 – Settore artigianato – 
Bando per l'incentivazione alla realizzazione di progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione da parte delle imprese artigiane del Friuli 
Venezia Giulia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta regionale n. 112 del 28/1/2010 (por fesr 2007- 
2013 –obiettivo competitività e occupazione-attività 1.1.a)1 settore 
artigianato –approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte 
delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)), pubblicata sul supp
lemento ordinario n. 5 del 10/2/2010 al BUR n. 6 del 10/2/2010. 

Az intézkedés típusa Program -
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A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 217/09 
Si tratta della modifica del regime già comunicato in esenzione n. X 
217/2009. La modifica riguarda l'estensione del regime a nuove tipo
logie di investimenti e l'aumento superiore al 20 % della dotazione del 
regime medesimo. 

Időtartam 2010.4.30 – 2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 7,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PORFESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – 
1,72 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80,00 % 20 % 

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

60,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

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

200 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&tx_dataDel=28.1. 
2010&uf=&num=112&key=&submit4=vai+%3E 

Állami támogatás hivatkozási száma X 160/10 

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
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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 X189/2009 
Änderung des Regionalen Landesförderprogramms (Nummer der 
Beihilfe X189/2009, ehemals XS 63/08) 

Időtartam 2010.3.8 – 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 Strukturfondsperiode 
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) 

15,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.isb.rlp.de/download/105_Verwaltungsvorschrift.pdf
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