
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 197/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 16/10 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési Prog
ramok Irányító Hatósága 
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 22 
www.nfu.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme ENPI programból nyújtott támogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

19/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 
a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Programból szár
mazó, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés 
hatálya alá tartozó állami támogatások felhasználásának szabályairól és 
egyes támogatási jogcímeiről 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.18 – 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 1 683 353 972,32 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

1638/2006/EK Európai Parlament és Tanács 2006. október 24-i 
rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) 
létrehozásáról – 18 703 932 117,50 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 %
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Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

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

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

44 481 000,00 HUF — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50,00 % — 

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: 

http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2009&szam= 
114 

http://www.nfu.hu/content/742 

http://www.huskroua-cbc.net 

Állami támogatás hivatkozási száma X 18/10 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hungary 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési Prog
ramok Irányító Hatósága 
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 
www.nfu.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme ETE-IPA támogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesz
tési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi 
alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból 
származó, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó állami támogatások felhasználásának 
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 5/2009(III.18.) 
NFGM rendelet 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.18 – 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 64 717 771 997,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támo
gatási Eszköz pénzügyi alapok – 293 837 976 795,00 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 vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

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

15,00 % — 

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

60,00 % 20 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

44 481 000,00 HUF — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50,00 % — 

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

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 %
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A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % — 

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: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2009&szam=34 

Állami támogatás hivatkozási száma X 107/10 

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) 
Tlf. 902300903 / 981541147. Fax: 981558844 
www.igape.es 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas del Igape para proyectos de diseño (IG109). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución do 13 de outubro de 2009 (DOG n o 204, de 19 de 
octubre) por la que se publica la ampliación del límite de crédito 
disponible para el ejercicio 2009 para ayudas a proyectos de diseño 
(procedimiento IG109). 
Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero), 
por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos econó
micos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de 
las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
adaptándolas 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X540/2009 
SI 

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 0,90 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás
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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 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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/319DA?OpenDocument 

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

Állami támogatás hivatkozási száma X 155/10 

Tagállam Szlovákia 

A tagállam azonosítója X 184/2009 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Prievozská 2/B 
825 25 Bratislava 26 
www.build.gov.sk 

A támogatási intézkedés jogcíme Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, 
experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a 
stredné podniky v znení Dodatkov č. 1 a 2 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Predpis 
Cislo=231&Rocnik=1999 

— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor 
ších predpisov http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx? 
PredpisCislo=523&Rocnik=2004 

— Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a 
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default. 
aspx?PredpisCislo=172&Rocnik=2005 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Időtartam 2010.3.10 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1 473 455 (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 megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 10 % 

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

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

25,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov.sk/ovest/ov10/03/047/OV047A.pdf 

Obchodný vestník č. 47A zo dňa 10. marca 2010 

Állami támogatás hivatkozási száma X 263/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ITALIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Via XX settembre 20 
00187 Roma 
www.politicheagricole.gov.it 

A támogatási intézkedés jogcíme «Supporto scientifico per l'elaborazione e l'attuazione della normativa 
comunitaria» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

«Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biolo
gici per gli anni 2008 e 2009» approvato con Decreto Ministeriale del 
9 settembre 2009 n. 13641 

Az intézkedés típusa Program -
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A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.7.1 – 2012.4.2. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,83 (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 mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

99,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/default 

http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id=195&navId=1643
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