
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 197/08) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 119/10 

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 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas del Igape para proyectos de inversión para la innovación o 
mejora tecnológica de las Pymes (IG103). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 15 de octubre de 2009 (DOG n o 210, de 27 de 
octubre), por la que se hace pública la ampliación del límite de crédito 
disponible para la plurianualidad del año 2010 para ayudas a proyectos 
de inversión para la innovación o mejora tecnológica de las pymes 
(procedimiento IG103). 
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 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása X 538/2009 

Időtartam 2009.4.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, Hulladékgazdálkodás, 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁ
ROZÁS, Szállodai szolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése Feder 2007-2013 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EUR 6,00 (millió)
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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) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 40,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 40,00 % — 

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

40,00 % — 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

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

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/333CA?OpenDocument 

Állami támogatás hivatkozási száma X 261/10 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa 
http://www.ncbir.pl/www/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoc na badania i rozwój dla EC Electronics Sp. z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049); ustawa z dnia 15 czerwca 2007 
r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 115, poz. 789). 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.3.17. 

Érintett gazdasági ágazatok Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 0,48 (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 60,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 60,00 % 10 % 

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

60,00 % 35 % 

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

60,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ncbir.pl/www/images/doc/eureka-eurostar/pomoc/eurostars/20100528091437039.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 267/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes, 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság IDAE 
C/ Madera, 8 – 28004 Madrid 
www.idae.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Habilitación de empresas participantes en el programa GEOCASA para 
la ejecución de proyectos de energía geotérmica en edificios 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

BOE 122 de 19 de mayo de 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.5.19 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gőzellátás, légkondicionálás, Víztermelés, -kezelés, -ellátás, Folyadék 
szállítására szolgáló közmű építése, Talajmintavétel, próbafúrás, Víz-, 
gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Mérnöki tevékenység, műszaki 
tanácsadás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése —
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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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/19/pdfs/BOE-A-2010-8053.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 268/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója SOLCASA 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes, 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) 
C/ Madera, 8 – 28004 Madrid 
www.idae.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Habilitación de empresas participantes en el programa SOLCASA para 
la ejecución de proyectos de energía solar térmica en edificios 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

BOE 122 de 19 de mayo de 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.5.19 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gőzellátás, légkondicionálás, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, 
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

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

45,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/19/pdfs/BOE-A-2010-8054.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 269/10 

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 Subvenciones a la competitividad e incentivos a la inversión empresa
rial 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 25-09-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a la competitividad e incentivos a la inversión empresarial 
en Castilla-La Mancha (DOCM n o 206, de 07-10-2008). 
Orden de 22-05-2009 (DOCM n o 108, de 5 de junio), y Orden de 26- 
01-2010 (DOCM n o 21, de 2 de febrero) que modifican la anterior. 
Corrección de errores de 12/5/2010, a la Orden de 25/9/2008 (DOCM 
n o 102 de 28-05-2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.8 – 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 24,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Cofinanciado por el FEDER – 16,80 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 

30,00 % — 

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

30,00 % — 

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

25,00 % — 

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

25,00 % — 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

50,00 % — 

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

45,00 % — 

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

3 400 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/05/28/pdf/2010_8801.pdf&tipo=rutaDocm 

El texto de la disposición se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/10/07&idDisposicion= 
123062630798150104 

El texto de la disposición se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/06/05/pdf/2009_8081.pdf&tipo=rutaDocm 

El texto de la disposición se encuentra como documento anexo en SANI 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/02/02/pdf/2010_1266.pdf&tipo=rutaDocm 

El texto de la disposición se encuentra como documento anexo en SANI
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