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A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87.  és 88.  cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami 

támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/C 229/04)

Támogatás száma X 300/10

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

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

A támogatást odaítélő hatóság Sächsische Aufbaubank - Förderbank
Pirnaische Strasse 9
01069 Dresden
www.sab.sachsen.de

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Land
wirtschaft zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfi
nanzierten Projekten der beruflichen Bildung und Fachkräfteentwicklung 
(ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2010) (SächsABl. Jg. 2010 Bl.-Nr. 21, 
S. 713 Gkv-Nr.: 559-V10.1)

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 160/2009
Änderung der bestehenden Nummern XS 279/2007; XT 97/2007; 
X 160/2009

Időtartam 2010.05.28 - 2015.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 164,30 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004 - 125,20 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg 
(nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

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

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=6665513844466
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Támogatás száma X 302/10

Tagállam Szlovénia

A tagállam azonosítója SI

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/

A támogatási intézkedés jogcíme Programi zaposlovanja (sprememba in dopolnitev sheme X44/2009)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

katalogAPZ

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X44/2009
veljavnost sheme se podaljšuje do 31.12.2011
Módosítás X44/2009
doda se nova oktivnost 3.2.5. spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb
proračun sheme na 91,5 mio EUR

Időtartam 2008.12.18 - 2011.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 30,50 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-
többlettámogatás %

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (40. cikk)

50,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/ 
15032010_katalog_APZ.doc#_Toc256422224

Támogatás száma X 304/10

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) BADEN-WUERTTEMBERG
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg
Kernerplatz 9
D-70182 Stuttgart
Deutschland
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/

A támogatási intézkedés jogcíme Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur BW-05-2010

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Landesinfrastrukturprogramm LIP Baden-Württemberg, Landeshaushalt
sordnung LHO §§ 23, 44, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
§§ 48, 49, 49a
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Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2010.07.01 - 2011.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 4,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-
többlettámogatás %

A vállalkozások számára a közösségi 
környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, 
illetve közösségi szabványok hiányában a 
környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 
tevő beruházási támogatások (18. cikk)

35,00 % 20 %

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a 
környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 
tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott 
támogatás (19. cikk)

35,00 % 20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/70761/

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/70761/Foerderrichtlinie.pdf?command= 
downloadContent&filename=Foerderrichtlinie.pdf

Támogatás száma X 306/10

Tagállam Cseh Köztársaság

A tagállam azonosítója LF

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz

A támogatási intézkedés jogcíme Program mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu EUREKA CZ 
na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 17. srpna 2009
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prost
ředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2010.06.30 - 2017.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

CZK 30,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-
többlettámogatás %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 %

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont) 40,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.msmt-vyzkum.cz

Támogatás száma X 307/10

Tagállam Cseh Köztársaság

A tagállam azonosítója LH

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz

A támogatási intézkedés jogcíme Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a ino
vací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 k Návrhu programu 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2010.06.30 - 2017.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

CZK 30,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-
többlettámogatás %

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-kontakt-ii-lh

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2010-pms/kontakt-ii-lh.aspx


