
IV 

(Tájékoztatások) 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 313/01) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 350/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 
България, гр. София 1052 
ул. „Славянска“ № 8 
www.mee.government.bg 

www.mee.government.bg 
http://www.mee.government.bg/ind/invest.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална 
квалификация 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Закон за насърчаване на инвестициите (обнародван ДВ, бр. 37 от 2004 
г, с последни изменения и допълнения, бр. 41 от 2009 г. бр. 18 от 
2010 г.) 
http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/ZNI.doc 

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
(ППЗНИ, обнародван, ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 
17.3.2009 г. и последни изменения и допълнения бр. 62 от 10.8.2010 
г.) Основно глави: – първа, шеста, осма и девета, ДР и ПЗР 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X427/2009 
да 

Időtartam 2009.5.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 30,00 (millió)
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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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI.rtf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 353/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója 611-40306/0027 

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

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrauchers
chutz (BMELV) 
D-11055 Berlin 
http://bmelv.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Bund: Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der 
deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft 611-40306/0027 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programm des BMELV zur Förderung der Exportaktivitäten der deuts
chen Agrar- und Ernährungswirtschaft 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.9.20 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás, Élelmiszergyártás, Ital
gyártás, Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,00 (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 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.agrarexportfoerderung.de/de/exportfoerderprogramm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 369/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Latvijas Republikas Vides ministrija 
Peldu iela 25, Rīga, Latvija LV-1494 
www.vidm.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme atklātais konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai ražosānas ēkās” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.521 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto proejktu atklāta konkursa 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražo 
šanas ēkās” nolikums” 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.6.29 – 2011.12.1. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 9,84 (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 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45,00 % 10 % 

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

45,00 % 10 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212348 

Állami támogatás hivatkozási száma X 371/10 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Minister Gospodarki 
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
www.mg.gov.pl 

A támogatási intézkedés jogcíme Program wieloletni pomocy – dotacja na utworzenie nowych miejsc 
pracy dla Nokia Siemens Network Sp. z o.o. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Uchwała Rady Ministrów nr 46/2010 z 23 marca 2010 r. „Wsparcie 
finansowe inwestycji realizowanej przez Nokia Siemens Network Sp. z 
o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum rozwoju oprogramowania, w 
latach 2010 — 2011”. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.8.5. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

PLZ 4,61 (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 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % — 

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://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/nokia.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 383/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT 

Régió megnevezése (NUTS) MOLISE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE MOLISE 
Via XXIV Maggio,130 
86100 CAMPOBASSO (Italia) 
http://www.regione.molise.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR MOLISE 2007/2013 Attività 1.2.4 «Incentivi per lo start-up 
di imprese innovative e sostegno ai processi di spin off» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera di Giunta regionale n. 24 del 11/1/2008; 
Delibera di Giunta regionale n. 437 del 21/4/2009; 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.10 dell’8/5/2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.5.8 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,40 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 5,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Egyéb 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR – 3,68 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15,00 % 30 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25,00 % —
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Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

30,00 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15,00 % — 

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 % 30 % 

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 % 30 % 

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

25,00 % — 

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

60,00 % 30 % 

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

45,00 % 30 % 

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

45,00 % 30 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 30 % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

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

1,50 EUR — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 30 % 

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

25,00 % 30 % 

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

65,00 % — 

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

50,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1,25 EUR — 

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

0,20 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/B736AFD3424ECD37C12575B30039A602? 
OpenDocument
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