
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 127/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 170/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) UMBRIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN MATERIA DI ECOINNOVAZIONE 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Por FESR Regione Umbria 2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.22–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, ÉPÍTŐIPAR, KERES
KEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁL
LÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,64 (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 Asse I – Attività A4 – 4,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.umbria.it/docup/html/fesr_bandi.htm 

Il bando è permanemente disponibile; selezionare la voce dal titolo «SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN 
MATERIA DI ECO-INNOVAZIONE»
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http://www.regione.umbria.it/bandi/ 

Il bando è temporanemente disponibile; selezionare la voce dal titolo «SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN 
MATERIA DI ECO-INNOVAZIONE» 

Állami támogatás hivatkozási száma X 178/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RIOJA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño. La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295 

A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética 
en las instalaciones térmicas existentes en los edificios 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 41/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética energética de las instala
ciones térmicas de los edificios existentes(BOR n o 129de 19 de octubre 
de 2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.02–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,19 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

feder – 0,04 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

22,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=182-257295 

Állami támogatás hivatkozási száma X 179/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) GALICIA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Consellería de Economía e Industria 
Complejo Administrativo de San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tlf. 981545571. Fax: 981545515 
http://economiaeindustria.xunta.es/ga/web/index.php 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones a los clusters empresariales gallegos para la mejora de la 
competitividad del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia (IN540A). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, e Decreto 11/ 
2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la citada 
ley. 
Orden de 23 de marzo de 2010 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concur
rencia competitiva, a los clusters empresariales gallegos (DOG n o 60 de 
30 de marzo de 2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.31–2010.09.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,90 (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 % 

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

50,00 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4311-a-OrdeAxudasClusters-Galego_310310.pdf 

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4312-a-OrdenAyudasClusters-Castellano_310310.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 180/10 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 09-074583 

Régió megnevezése (NUTS) DANMARK 
107. cikk (3) bekezdés c) pont

HU 2010.5.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 127/19

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/web/index.php
http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4311-a-OrdeAxudasClusters-Galego_310310.pdf
http://economiaeindustria.xunta.es/ga/upload/dx/des/4312-a-OrdenAyudasClusters-Castellano_310310.pdf


A támogatást odaítélő hatóság Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen 
Bredgade 40, 1260 København K 
www.fi.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Innovationsmiljøer 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering 
af innovative iværksættere, nr. 238 af 11. marts 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.04.01 – 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 210,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

6 000 000,00 DKK — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.fi.dk/innovation/kommercialisering-og-ivaerksaetteri/innovationsmiljoeer/ 
forundersoegelse-kapitalindskud-og-laan 

Állami támogatás hivatkozási száma X 181/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SCOTLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Scottish Enterprise 
Atrium Court 
50 Waterloo Street 
Glasgow 
UK 
www.scottish-enterprise.com 

A támogatási intézkedés jogcíme Wave and Tidal Energy Support 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900035_en_1.htm 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Időtartam 2010.03.22 – 2013.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-termelés, -ellátás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 12,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Application made to Scottish Highlands & Islands ERDF programme – 
decision awaited. 
Reference Number:H&I/ERDF/2010/5/1/0002 – 3,10 GBP (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.scottish-enterprise.com/wave-and-tidal-energy-fund
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