
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 197/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 87/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 421-40306-NI/0005 

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

A támogatást odaítélő hatóság Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau
cherschutz und Landesentwicklung 
Calenberger Straße 2 
D-30169 Hannover 
Landkreis Verden 
Lindhooper Str. 67 
27283 Verden (Aller) 
Stadt Verden 
Ritterstraße 10 
27283 Verden (Aller) 

www.ml.niedersachsen.de; www.landkreis-verden.de; www.verden.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Niedersachsen: Gewährung einer Zuwendung zur Modernisierung von 
Vermarktungseinrichtungen im Bereich der Niedersachsenhalle Verden 
im Rahmen des Konjunkturprogramms II/Aufstockungsprogramm 
„Initiative Niedersachsen“ 
421-40306-NI/0005 
00 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO (Nds. MBl. 1996, S. 1868) – 
Zuwendungsbescheid 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – Niedersachsenhalle Verden GmbH Lindhooper 
Straße 92 27283 Verden 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.3.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 3,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ml.niedersachsen.de/master/C881091_N8956_L20_D0_I655.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 169/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója BMWi-IIC3- 710319/1 

Régió megnevezése (NUTS) Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság www.vdb-info/de/pdf/PZM-_Anzeige_AgFVO.pdf 
www.vdb-info/de/pdf/PZM-_Anzeige_AgFVO.pdf 
www.vdb-info/de/pdf/PZM-_Anzeige_AgFVO.pdf 

A támogatási intézkedés jogcíme Prämienzuschussmodell unter der AGFVO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

www.vdb-info/de/pdf/PZM-_Anzeige_AgFVO.pdf 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.8 – 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 45,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 45,00 (millió) 

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 % 

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

20,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000,00 EUR —
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Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.vdb-info.de/pdf/PZM-_Anzeige_AGFVO.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 228/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio 
C/ Nueva, 4. 45071 TOLEDO 
http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Vicepresidencia_Y_ 
Consejeria_De_Economia_Y_Hacienda/consejeria1193043189664pg/ 
index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvención a la empresa Aernnova Composites, S. A., proyecto de 
inversión en Illescas (Toledo) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 44/2010 de 4/5/2010 por el que se concede una subvención 
directa a la empresa Aernnova Composites, S. A. (DOCM Núm. 87, de 
7 de mayo de 2010). Corrección de errores de 12/5/2010, de la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, al Decreto 44/ 
2010, de 4/5/2010, por el que se regula la concesión de una subven
ción directa de carácter excepcional a la empresa Aernnova Compo
sites, S. A. (DOCM n o 93 de 17/5/2010). 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – Aernnova Composites, S. A. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.5.7. 

Érintett gazdasági ágazatok Légi-, űrjármű gyártása 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 3,40 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Cofinanciación por el FEDER – 2,38 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

22,00 % — 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

8,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/05/17/pdf/2010_8077.pdf&tipo=rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/05/07/pdf/2010_7564.pdf&tipo=rutaDocm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 231/10 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NOORD-BRABANT, WEST-NOORD-BRABANT 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Provincie Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
www.brabant.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Ondersteuning Projectplan Energyweb Moerdijk 2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening (ASV) 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás – Havenschap Moerdijk 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.5.4. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

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 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

27,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/bedrijventerreinen/subsidie-projectplan- 
energyweb-moerdijk-2010.aspx 

Állami támogatás hivatkozási száma X 262/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 

www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок 
за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в 
големи предприятия“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/?cat=110; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българ 
ската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи 
предприятия 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.6.4 – 2010.9.7. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Pékáru, tésztafélék gyártása, Édesség gyártása, 
Fűszer, ételízesítő gyártása, Készétel gyártása, Homogenizált, diétás étel 
gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, Üdítőital, ásványvíz gyártása, 
Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, 
Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási 
termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 
Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti 
jármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozó
ipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOS
ENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZEL
LÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁL
KODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY- 
SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, 
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLANÜGYLETEK, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZT
RATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG,
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KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, EGYÉB SZOLGÁL
TATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 58,67 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– 49,87 BGN (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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_82.html
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