
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 170/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 189/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, 
SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland 
diverse 
diverse 

A támogatási intézkedés jogcíme Investitionszulagengesetz 2007 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 6/07 
Investitionszulagengesetz 2007 

Időtartam 2007.01.01–2009.12.13. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, Hulladékgazdálkodás, Épületasztalos-szerkezet 
szerelése, Szállodai szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely 
szolgáltatás, Kempingszolgáltatás, Kiadói tevékenység, Információ-tech
nológiai szolgáltatás, Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás, 
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Műszaki vizsgálat, elemzés, 
Tudományos kutatás, fejlesztés, Reklám, piackutatás, Fényképészet, 
Kommunikációs eszköz javítása 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1 120,00 (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 % 

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

30,00 % — 

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

20,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/ 
GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/ 
GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/ 
GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf 

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 227/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója XS 49/08 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 

A támogatást odaítélő hatóság Ministére de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
139 rue de Bercy 
F75012 PARIS 
http://www.minefi.gouv.fr/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour 
la reprise d'entreprises en difficulté 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (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 % 

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

20,00 % —
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http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
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http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf
http://www.minefi.gouv.fr/


A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte= 
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle 

Állami támogatás hivatkozási száma X 711/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

Régió megnevezése (NUTS) Wielkopolskie 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa 
www.ncbir.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp. 
z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.11.21. 

Érintett gazdasági ágazatok Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,34 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.gov.pl 

Állami támogatás hivatkozási száma X 874/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069577&amp;dateTexte=20100312&amp;oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069577&amp;dateTexte=20100312&amp;oldAction=rechCodeArticle
http://www.ncbir.gov.pl
http://www.ncbir.gov.pl


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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/ 
sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset. 
html_402687644.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Misura «Formazione professionale» — programma pluriennale della 
pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e 
degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura» 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Halászat, halgazdálkodás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,11 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/ 
piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 875/09 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága 
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22 
www.nfu.hu
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http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html
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http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html
http://www.nfu.hu


A támogatási intézkedés jogcíme TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szer
ződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások 
felhasználásról 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.04.05–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 169,71 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % — 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

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

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) 

75,00 % — 

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

100,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % —
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A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV
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http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV

