
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 127/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 165/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Consejería de agricultura / Dirección General de Exolotaciones Agrarias 
y Calidad Alimentaria 
Avenida de Portugal SN. 06800 Mérida 
http://www.juntaex.es/consejerias/agricultura-desarrollo-rural/ 
index-ides-idweb.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas a las inversiones de pequeñas y medianas empresas en activos 
materiales para la comercialización de bovinos 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DECRETO 25/2010, de 26 de febrero, por el que se regulan las ayudas 
a las inversiones en Pequeñas y Medianas Empresas en activos materi
ales para la comercialización de bovinos y se convocan para el año 
2010 (Diario Oficial de Extremadura n o 43, de 4 de marzo de 2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.04.05 – 2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,83 (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 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/430O/10040029.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 166/10 

Tagállam Bulgária
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A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика“ 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изиск 
вания 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) 

- Постановление № 121 на Министерския съвет от 31.5.2007 г. за 
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европ 
ейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.6.2007 г., в сила от 8.6.2007 г., изм. 
и доп., бр. 38 от 11.4.2008 г., бр. 61 от 8.7.2008 г., бр. 81 от 
16.9.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 
27.1.2009 г., изм. и доп., бр. 16 о 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.29 – 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, 
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
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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/bg/projects/id_76.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 167/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 12765/10/08100/08000 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Rozvoj – 3. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.31 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 2 000,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF 85 % – 1 700,00 CZK (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva3 

Állami támogatás hivatkozási száma X 168/10 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója TACR/052/2010 

Régió megnevezése (NUTS) Czech Republic 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Technologická agentura České republiky 
Ruská 85/2412 
100 00 Praha 10 
www.tacr.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prost 
ředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.24 – 2016.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 1 256,60 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.tacr.cz
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Állami támogatás hivatkozási száma X 171/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Campania 
Via S. Lucia n. 81 
80132 Napoli 
www.regione.campania.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Credito d’Imposta Regionale per Nuovi Investimenti Produttivi 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, articolo n.3. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.17 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

P.O. FESR 2007-2013 Asse 2 Obiettivo 2.4 – 50,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=751

HU 2010.5.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 127/11

http://www.regione.campania.it
http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&amp;ida=751

