
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 331/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 422/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója BMVBS, Az. UI23/315.2/3-04.04 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesamt für Güterverkehr 
Werderstraße 34, 50672 Köln 
http://www.bag.bund.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Programm zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizie
rung und Beschäftigung in Unternehmen des GüKV mit schweren 
Nutzfahrzeugen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Quali
fizierung und Beschäftigung in Unternehmen des Güterkraftverkehrs 
mit schweren Nutzfahrzeugen vom 14.10.2010 (Bundesanzeiger Nr. 
163 vom 27.10.2010, Seiten 3570–3572), In Kraft getreten am 
1.11.2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 279/2009 
Änderung der „Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbil
dung, der Qualifizierung und Beschäftigung in Unternehmen des 
Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen” vom 19.10.2009 
(Bundesanzeiger Nr. 164 vom 30.10.2009, Seiten 3747–3749); Inhalt 
der Änderung: Pauschalierung der zuwendungsfähigen Kosten der 3- 
jährigen Ausbildung zum Berufskraftfahrer sowie der Nebenkosten von 
Weiterbildungsmaßnahmen. Bei der Bemessung der Pauschalbeträge 
wurden zuerst die üblichen Ist-Kosten empirisch ermittelt und dann 
mit einem Abschlag versehen, damit eine Überförderung ausgesch
lossen ist. 

Időtartam 2010.11.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti áruszállítás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 85,00 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bag.bund.de/cln_008/DE/Navigation/Foerderprogramme/AW/AW_2011/Rechtsvorschriften/ 
recht_aw11_node.html 

http://www.bag.bund.de/cae/servlet/contentblob/53218/publicationFile/3798/A_W-Richtlinie-14102010.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 423/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ITALIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero delle politiche agricole alimentqri e forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
www.politicheagricole.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di 
progetti o programmi per lo sviluppoi e la valorizzazione della qualità 
e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi 
contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge n. 38/03 
D. leg.vo n.228/01 
D. leg.vo n.102/05 
DPCM. 5.8.2005, Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera 
DM 27.10.2005, n.1872, Disposizioni sui tavoli di filiera 
DPCM. 8.11.2005, Disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera 
florovivaistico 
DM 24.2.2006, n.121, Istituzione del tavolo di filiera florovivaistico 
DM 1.7.2009, n.10013, Criteri e modalità per la concessione di aiuti 
alle Unioni 
Piano di settore florovivaistico 
Verbale tavolo di filiera floro. 6.7.2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.12.13 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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 mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

99,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.politicheagricole.it 

http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Florovivaismo/default.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 424/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 51 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Institut Català d’Energia 
C/Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la realización de actuaciones en materia de ahorro y 
eficiencia energética 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ORDEN ECF/462/2010, de 10 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones de ahorro y 
eficiencia energética en régimen de concurrencia competitiva y en 
régimen reglado en el marco del Plan de acción de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética, y se abre la convocatoria para el año 
2010. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.10.5 – 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 13,27 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programa operativo de intervención comunitaria del FEDER en el 
marco del objetivo de competitividad regional y empleo para la Comu
nidad Autònoma de Cataluña en España (CCI: 2007ES162PO006 – 
2,22 EUR (millió) 

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) 
(A vonatkozó szabványok megnevezése: 
Directiva 96/62/CE y la EUR O 5) 

35,00 % 20 %
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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) 

20,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5727/10221053.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 425/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója RGE 56/2010 

Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 
C/ Colón, n o 1 – 4 a planta 
46004 Valencia 
www.aven.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas en materia de energias renovables y biocarburantes 2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 13/2010, de 10 de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la 
Energía, en materia de Energías Renovables y Biocarburantes, para el 
ejercicio 2010. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.5.21 – 2010.12.23. 

Érintett gazdasági ágazatok VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,46 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER POCV 2007-2013 – 2,42 EUR (millió)
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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 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.aven.es/ayudas/renovables.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 426/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SANKT POELTEN 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Stadt Stankt Pölten 
Rathausplatz 1 
3100 St. Pölten 
Österreich 
www.st-poelten.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme KMU Beihilfe der Stadt St. Pölten an Mangold GmbH 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Vereinbarung über die Förderung der Stadtsäle St. Pölten 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.10.21. 

Érintett gazdasági ágazatok Szálláshely-szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 2,06 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

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.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/stadtentwicklung/Foerderungsvereinbarung_ 
Stadtsaele_KMU-Beihilfe.pdf

HU 2010.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 331/29

http://www.aven.es/ayudas/renovables.html
http://www.st-poelten.gv.at
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/stadtentwicklung/Foerderungsvereinbarung_Stadtsaele_KMU-Beihilfe.pdf
http://www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/stadtentwicklung/Foerderungsvereinbarung_Stadtsaele_KMU-Beihilfe.pdf

