
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 170/10) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 222/10 

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 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1051 Budapest, Nádor utca 31 
www.mfb.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram Termékle
írása, 24/2007. (VI. 19.) sz. Alapítói határozat 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.7.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 20 000,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

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 

50,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.mfb.hu/repository/10181-2e30 

Állami támogatás hivatkozási száma X 223/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója PA 42/2010
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Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Calle Amadeo de Saboya n o 2 46010 Valencia 
http://www.agricultura.gva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvención nominativa destinada al Centro de Calidad Avícola y 
Alimentación Animal de la CV (CECAV) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nomina
tiva al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comu
nidad Valenciana (CECAV) 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.5.4. 

Érintett gazdasági ágazatok Baromfitenyésztés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,01 (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 % 

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

12 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav2010concedida.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 224/10 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Narva mnt 3 
Tartu 51009 
http://www.pria.ee/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 2010- 
2013
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2010. a määrus nr 45 „Metsandussa
adustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 
21.4.2010, 20, 361) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.24–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 17,67 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFARD) Eesti Maaelu 
Arengukava 2007-2013 alusel. – 13,25 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13302950 

Állami támogatás hivatkozási száma X 225/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306/0025 

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

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz 
Rochusstraße 1, 53123 Bonn 
www.bmelv.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung des Aufbaus der Geschäftsstelle der GEFA 
421-40306/0025 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zuwendungsbescheid aus Kp. 1002 Tit. 687 03, Haushaltsjahre 2010- 
2012, für die Durchführung des Projektes „Förderung des Aufbaus der 
Geschäftsstelle der GEFA“ 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Támogatás odaítélésének időpontja 2010.4.14. 

Érintett gazdasági ágazatok Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,02 (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 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bmelv.de/GEFA 

Állami támogatás hivatkozási száma X 226/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Línea de ayudas para empresas que desarrollen nuevas oportunidades 
de negocio 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución IUE/1242/2010, de 15 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de las líneas de ayuda para 
la consolidación de sistemas territoriales de innovación, dinamización 
de clústers y empresas que desarrollen nuevas oportunidades de 
negocio La Resolución regula diversas ayudas; esta comunicación se 
refiere a ayudas a empresas que desarrollen nuevas oportunidades de 
negocio (anexo 2) concretamente a los gastos de adquisición de maqui
naria, formación y R+D 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.26–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (millió)
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Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Subvención global para la Innovación Empresarial del FEDER (Decisión 
de la Comisión de 7.12.2007-código del PO: 2007ES162PO006) – 
3,00 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) 

20,00 % — 

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

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

25,00 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5615/10097086.pdf
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