
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 153/14) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 199/10 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója Mst M-141-00214 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
1401 København K 
www.mst.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Finanslov 2010, § 23 teksanmærkning 106, samt 
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi J. nr. M 141- 
00214 
(ligger til godkendelse hos miljøministeren) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.16 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 35,00 (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 % 

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

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 10 % 

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

25,00 % 10 % 

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

65,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ecoinnovation.dk 

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_ 
miljoeteknologi_mst.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 200/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság IMPIVA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 6 
46002 VALENCIA 
www.impiva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de Asistencia a la Creación y el Crecimiento de Empresas 
Innovadoras: Actuación 2. Inversiones 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 11 de marzo de 2010, del presidente del IMPIVA, por la 
que se convocan las ayudas del programa de Asistencia a la Creación y 
Crecimiento de Empresas Innovadoras para los ejercicios 2010 y 2011. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.3.24 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,75 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER – 0,37 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % — 

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

15,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/03/23/pdf/2010_3118.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 201/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
107. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz 
www.mwvlw.rlp.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Mittelstandsberatungsprogramm 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 
1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 
44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) 
vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22) 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 
20. April 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1 – 2010.12.31. 

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 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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.isb.rlp.de/inv_service/beratungsprogramm-mittelstand/?id=165&lang=de 

Állami támogatás hivatkozási száma X 202/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz 
www.mwvlw.rlp.de 

A támogatási intézkedés jogcíme BITT-Beratungsprogramm 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23 und 44 des Landeshaushaltsordnung vom 20.12.1971 (GVBl. 
1972 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17.6.2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und den Verfahrensregeln zu § 
44 Abs. 1 der VV zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV LHO) 
vom 20.12.2002 (MinBl. 2003 S. 22) 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr. 5, vom 
20. April 2010
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.1 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,17 (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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.isb.rlp.de/inv_service/bitt-technologieberatung/?id=161&lang=de 

Állami támogatás hivatkozási száma X 203/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság IMPIVA 
Plaza del Ayuntamiento 6 
46002 Valencia 
www.impiva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Innoempresa 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 12/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas en el marco 
del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, Innoempresa 2010, 2011 y 2012. 
RD 1579/2006 de 22 de diciembre por el que se establece el régimen 
de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innova
ción de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.2 – 2012.12.31. 

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 1,10 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER – 5,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % 10 % 

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

15,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/04/01/pdf/2010_3654.pdf
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