
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 313/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 354/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NIEDERSACHSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Bezirksregierung Münster 
Bezirksregierung Münster — Dezernat 34 — 48128 Münster 
http://www.bezreg-muenster.nrw.de/ startseite/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Operationelles Programm INTERREG IV A Deutschland – Nederland 
(Fördergrundsätze) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Fördergrundsätze zur Abwicklung des Programms im Rahmen des 
Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ / INTERREG IV A 
Programm Deutschland/Nederland 
Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen 
http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/landesrecht/lho/ 
index.php 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.9.1 – 2015.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 276,30 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

DG Regio: C/2007/5809 – 138,60 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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 % 

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 %
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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) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

75,00 % — 

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

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://interreg.intaboweb03.net/intabox/medienarchive/downloads/090604_F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze 
_de.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 355/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORTHERN IRELAND 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Department for Employment and Learning Northern Ireland 
Lesley Buildings 
61 Fountain Street 
Belfast BT15EX 
www.delni.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Assured Skills 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Employment and Training Act (Northern Ireland) 1950 (Chapter 29) 
European Communities Act 1972 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.9.1 – 2015.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 6,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.delni.gov.uk/index/successthroughskills/skills-and-training-programmes-2/assured-skills- 
programme.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 356/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи пред 
приятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás Х309/2010 
не 
Módosítás Х309/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова 
помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, предвиден в 
регионалната карта за държавна помощ за България, и с праговете и 
интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на 
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 

Időtartam 2010.7.16 – 2013.12.31.
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Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Pékáru, tésztafélék gyártása, Édesség gyártása, 
Fűszer, ételízesítő gyártása, Készétel gyártása, Homogenizált, diétás étel 
gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, Üdítőital, ásványvíz gyártása, 
Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, 
Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási 
termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 
Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti 
jármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozó
ipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOS
ENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZEL
LÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁL
KODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY- 
SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, 
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLANÜGYLETEK, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZT
RATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, 
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, OKTATÁS, MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENY
SÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT 
FOGYASZTÁSRA, TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 29,34 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, 
одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 
– 24,94 BGN (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html
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Állami támogatás hivatkozási száma X 357/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság regione calabria – dipartimento lavoro, formazione professionale e 
politiche della famiglia 
regione calabria – dipartimento lavoro, formazione professionale e 
politiche della famiglia – via lucrezia della valle – Catanzaro 
www.regione.calabria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR CALABRIA FSE 2007/2013- ASSE OCCUPABILITA’ — OBIET
TIVO OPERATIVO E1 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PER L’INCREMENTO OCCUPA
ZIONALE E LA CONCESSIONE DI UNA DOTE FORMATIVA COME 
CONTRIBUTO ALL’ADATTAMENTO DELLE COMPETENZE, NELL’AM
BITO DEL PROGRAMMA PARI, DDG N. 8289 DEL 27.6.2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DDG.N.15155 DEL 11.8.2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.8.11 – 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,40 (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 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) 

60,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.calabria//calabriaeuropa 

http://www.regione.calabria//formazionelavoro
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Állami támogatás hivatkozási száma X 358/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспо 
собността на българската икономика 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Минис 
терство на икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи пред 
приятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X166/2010 
не 
Módosítás X166/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна 
финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, 
предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България, и с 
праговете и интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент 
на Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 

Időtartam 2010.3.29 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Pékáru, tésztafélék gyártása, Édesség gyártása, 
Fűszer, ételízesítő gyártása, Készétel gyártása, Homogenizált, diétás étel 
gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, Üdítőital, ásványvíz gyártása, 
Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, 
Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási 
termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 
Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti 
jármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozó
ipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOS
ENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZEL
LÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁL
KODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY- 
SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, 
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLANÜGYLETEK, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZT
RATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG,
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KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, EGYÉB SZOLGÁL
TATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 19,56 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 
2007BG161PO003 – 16,62 BGN (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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html
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