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A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87.  és 88.  cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 

800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

alapján nyújtott állami támogatásokról

(2010/C 139/10)

Támogatás száma X 538/09

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója —

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 IG103: Proyectos de inversión para la innovación o mejora tecnológica de 
las Pymes.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y 
las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por 
categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régi
men de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 195/2007

Időtartam 2009.4.1 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁRO
ZÁS, Szállodai szolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, SZAKMAI, 
TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 2,75 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

FEDER 2007-2013 - 4,40 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

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

40,00 %

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

40,00 %

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 40,00 %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 40,00 %
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Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés 
c) pont)

40,00 %

A műszaki megvalósíthatósági 
tanulmányokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

40,00 %

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

40,00 %

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

40,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Támogatás száma X 540/09

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója —

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 IG109: Proyectos de diseño.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y 
las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por 
categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régi
men de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 115/2008

Időtartam 2009.4.30 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 0,50 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

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

50,00 %

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

50,00 %

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

50,00 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Támogatás száma X 546/09

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója —

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 IG100: Proyectos de inversión empresarial superior a 500 000 EUR.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por 
la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y 
las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas 
de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al 
Reglamento (CE) 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por 
categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régi
men de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 111/2008

Időtartam 2008.3.19 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁRO
ZÁS, Szállodai szolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, SZAKMAI, 
TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 17,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

FEDER 2007-2013 - 31,36 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási támoga
tás (13. cikk) Program

30,00 %

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő 
előtt történő alkalmazkodásához nyújtott támo
gatás (20. cikk)

30,00 %

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

30,00 %

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

30,00 %

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk)

30,00 %

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 30,00 %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 30,00 %

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont) 30,00 %

 



2010.5.28. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/41

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
nyújtott támogatás (32. cikk)

30,00 %

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcso
latban felmerülő költségekhez nyújtott támoga
tás (33. cikk)

30,00 %

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk)

30,00 %

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

30,00 %

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 45 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument


