
IV 

(Tájékoztatások) 

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 127/01) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 925/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt 
www.kfw.de 

A támogatási intézkedés jogcíme KfW-Programm Erneuerbare Energien, Programmteile Standard und 
Premium, Komponenten 2 und 5 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

KfW-Gesetz BGBl. I S.2427 Programm Merkblatt KfW-Programm Erne
uerbare Energien 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4 100,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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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 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.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf 

www.kfw.de; Service; Download Center; Rolle und Aufgabe der KfW Bankengruppe; Gesetz über die KfW 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/ 
KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_270_271_272_281_282.jsp 

www.kfw-mittelstandsbank.de; Service; Kreditantrag, Merkblätter, Allgemeine Bestimmungen und Formulare; 
Merkblätter; 

KfW- Programm Erneuerbare 

Állami támogatás hivatkozási száma X 161/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
Via Duomo, 10 
50129 Firenze 
www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti allo sviluppo sperimentale delle pmi 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto n. 6967 del 24 dicembre 2010, come modificato da decreto n. 
26 del 12 gennaio 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.07.15–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás, Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, 
Ruházati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldol
gozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, 
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, 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 feldolgozóipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javí
tása, Vezetékes távközlés, Vezeték nélküli távközlés, Műholdas
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távközlés, Információ-technológiai szolgáltatás, Világháló-portáli, adat
feldolgozási szolgáltatás, Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizs
gálat, elemzés, Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

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 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Linea di Intervento 1.3a) POR Competitività Regionale e Occupazione 
2007-2013 – 8,12 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a603000000060000006b53010008fa524 00000000 
0010048100000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000 
000000000&MItypeObj=application/pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 162/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie Erneuerbare Energien 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg Fundstelle: 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 
10, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 
(HmbGVBl. S. 402) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,50 (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 megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://klima.hamburg.de/foerderrichtlinie 

http://klima.hamburg.de/foerderprogramme 

Állami támogatás hivatkozási száma X 163/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
http://www.igape.es/index.php?lang=es 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos 
del Igape para financiar proyectos de inversión con fondos BEI en el 
marco de los programas Impulsa-Lugo e Impulsa-Ourense (Procedimi
ento IG143) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 1 de marzo de 2010 (DOG n o 57, de 25 de marzo) por 
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos 
financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de 
inversión con fondos BEI en el marco de los programas Impulsa- 
Lugo e Impulsa-Ourense. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.26–2013.12.31.
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Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,25 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

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 

15,24 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/C0E6?OpenDocument 

Állami támogatás hivatkozási száma X 164/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója INNOEMPRESA 

Régió megnevezése (NUTS) 107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Directora General de PYME del MITyC o Consejero competente en cada 
Comunidad Autónoma 
Paseo de la Castellana 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es / www.ipyme.org 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa Innoempresa 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ITC/540/2010, de 4 de marzo, por la que se efectúa, para el año 
2010, la convocatoria de ayudas del Programa Nacional de Proyectos 
de Innovación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Cientí
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (InnoEmpresa) 
para proyectos de carácter suprarregional. 
VER ANEXO «ACLARACIONES AL FORMULARIO» 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása MódosításX 381/2009 Ampliación de las categorías de ayudas a 
conceder. Se añaden ayudas con arreglo a la categoría contemplada 
en el artículo 36 del Reglamento 800/2008 General de Exención 

Időtartam 2010.03.09–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 80,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programas Operativos FEDER 2007-2013: 
— Andalucía 
— Castilla La Mancha 
— Extremadura 
— Galicia 
— Asturias 
— Murcia 
— Ceuta 
— Melilla 
— Canarias 
— Castilla y León 
— C.Valenciana 
— 14,06 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

60,00 % 20 % 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

20,00 % — 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

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

200 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa/Paginas/InnoEmpresaNuevo.aspx 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/09/pdfs/BOE-A-2010-3969.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/02/pdfs/A04816-04820.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/27/pdfs/BOE-A-2009-3415.pdf
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