
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 197/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 9/10 

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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága 
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22 
www.nfu.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme TIOP programból nyújtható állami támogatások 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, 
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdés 
hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 27/2007. 
(X. 10.) ÖTM rendelet 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.04.16 – 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 132,38 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – 112,53 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 % 

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 % —
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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 % 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700027.OTM 

Állami támogatás hivatkozási száma X 69/10 

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 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
1011 Budapest, Fő utca 44-50 
www.kvvm.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme környezetvédelmi célú támogatás az egyes környezetvédelmi és vízügyi 
előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 
4/2008. (II.14.) KvVM rendelet alapján 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és 
ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II.14.) KvVM rendelet 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.27 – 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 2 500,00 (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 % 

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 nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800004.KVV 

MK 116/2009 14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet 

Állami támogatás hivatkozási száma X 117/10 

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 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la reno
vación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos 
(Plan Remóvete Galicia) (IG168) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resoluciónes de 29 de julio (DOG n o 149), de 18 de agosto (DOG n o 
164), de 27 de agosto (DOG n o 176), de 14 de septiembre (DOG n o 
185), de 21 de octubre de 2009 (DOG n o 212) por la que se publican 
las ampliaciónes de crédito asignado al Plan Remóvete para la sustitu
ción de vehículos en Galicia. 
Resolución del 30 de junio de 2009 (DOG n o 130, de 6 de julio de 
2009)
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 855/2009 
SI. Ampliación de crédito 

Időtartam 2009.07.13 – 2009.12.15. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 9,75 (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.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/2C5A6?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaSeccion/22EBE?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/273FE?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/298DE?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/339CE?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/2D9FA?OpenDocument 

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/f835bf5c5ed91512c1257251004554c4/ 
fba601c613c708cbc12575e800689123/$FILE/DOG_20090706_NUM_130.P DF 

Állami támogatás hivatkozási száma X 264/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) GALICIA 
107. 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
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A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas del Igape para proyectos de servicios avanzados intensivos en 
empleo (IG101). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 19 de noviembre de 2009 (DOG n o 231, de 25 de 
noviembre), por la que se modifican las bases reguladoras de los incen
tivos económicos para la aprobación de apoyos específicos a la 
provincia de Lugo. 
Resolución de 19 de noviembre de 2009 (DOG n o 231, de 25 de 
noviembre), por la que se modifican las bases reguladoras de los incen
tivos económicos para la aprobación de apoyos específicos a la 
provincia de Ourense. 
Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG n o 31, de 13 de febrero) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X532/2009 
SI. 

Időtartam 2008.03.19 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 12,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Feder 2007-2013 – 4,34 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 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/37B16?OpenDocument 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/37B1A?OpenDocument 

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

Állami támogatás hivatkozási száma X 266/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RHEINLAND-PFALZ 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland- 
Pfalz 
Kaiser-Friedrich-Str.1 
55116 Mainz 
www.mufv.rlp.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung von Demonstrationsvorhaben zur energetischen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe im Operationellen Programm „Wachstum 
durch Innovation“ des Landes Rheinland-Pfalz (Prioritätsachse 3; Hand
lungsfeld 2.1) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Operationelles Programm des Landes Rheinland-Pfalz „Wachstum 
durch Innovation“ (P3 H2.1) nach den Verordnungen (EG) 1083/ 
2006 vom 11. Jul. 2006; 1080/2006 vom 05. Jul. 2006; 1828/ 
2006 vom 08. Dez. 2006; 800/2008 vom 06. Aug. 2008 (Gruppenf
reistellungsverordnung) sowie die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug 
des § 44 Landeshaushaltsordnung vom 20. Dez. 2002 (Min.Bl. S. 22). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.06.01 – 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 1,25 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Nr. C/ 2007/3877 – 0,63 EUR (millió) 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mufv.rlp.de/fileadmin/img/inhalte/klima/Neu/Foerderung_von_Demonstrationsvorhaben_zur_ 
energetischen_Nutzung_nachwachsender_Rohstoffe3_.pdf
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