
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 98/08) 

Támogatás száma X 133/2010 

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 
D-01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme FuE - Projektförderung 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung - SäHO) Verwaltungsvorschriften (VwV-SäHO) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.24 - 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

130,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI-Nr.: 2007 DE 16 1 PO 004 - 100,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.sab.sachsen.de/fue-projektfoerderung 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=5441012634494 

http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=3111012864214
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Támogatás száma X 135/2010 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.sigov.si/slov/index.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - regio
nalna pomoč 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zakon o ekonomskih conah (Ur.l. RS, št. 37/2007, 19/2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.13 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,04 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

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 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200737&stevilka=1986 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

Támogatás száma X 136/2010 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

Régió megnevezése (NUTS) Slovenia 
107. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.gov.si/slov/index.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - majhna 
in srednje velika podjetja 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zakon o ekonomskih conah (Ur.l. RS, št. 37/2007, 19/2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.13 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,38 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200737&stevilka=1986 

Támogatás száma X 138/2010 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti 
http://www.eas.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Kompetentsikeskuste arendamine
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määrus nr 10 Meetme „Kompetent
sikeskuste arendamine” tingimused (RTL 13.07.2009, 56, 820), 
muudetud 23.02.2010. a määrusega nr 3 (RTL 2010, 9, 164). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X663/2009 
Toetatavate tegevuste laiendamine – lisatud tehnilise teostatavuse uurin
guteks antav abi (art 32). 

Időtartam 2010.03.05 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

60,00 EEK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Euroopa Regionaalarengu Fond - 60,00 EEK (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 % 

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

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

25,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13282028 

Támogatás száma X 139/2010 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 8042-10-20 

Régió megnevezése (NUTS) DANMARK 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
DK 1780 København V 
www.ferv.dk
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A támogatási intézkedés jogcíme Tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af 
biogas 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.05.01 - 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások, Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

100,00 DKK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) 
jf. RFO (EF) 1698/2005 af 20 september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrusfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) ændret ved RFO (EF)74/2009 af 19. januar 
2009 om ændring af forordning (EF) 1698/2005 om støtte til udvik
ling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvik
ling af Landdistrikterne (ELFUL) - 50,00 DKK (millió) 

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.ferv.dk 

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001452
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