
A 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 251/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 318/10 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója NLD 

Régió megnevezése (NUTS) NOORD-HOLLAND 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Nederland 
http://www.noord-holland.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme project „HeathMatcher” 
ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Subsidieverordening reserve cofinanciering Eurpoese projecten Noord- 
Holland 2007 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.7.26. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,17 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

programma Kansen voor West vanuit het Europees Fonds voor Regio
nale ontwikkeling – 1,33 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13. 
pdf&fontsize=2&contrast=hoog
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http://www.noord-holland.nl
http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2008-13.pdf&amp;fontsize=2&amp;contrast=hoog
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Állami támogatás hivatkozási száma X 320/10 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója NLD 

Régió megnevezése (NUTS) LIMBURG (NL) 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA MAASTRICHT 
www.limburg.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Project Eurocat 
Het project EuroCAT beoogt een systeem voor klinisch kankeronder
zoek te ontwikkelen en valideren dat voorspellende modellen van 
meerdere instellingen integreert, dat is opgebouwd op het euroCAT- 
databasesysteem. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013; Regeling EFRO doelstel
ling 3 programmaperiode 2007-2013; Mandaatbesluit EZ-EMR; Alge
mene Subsidieverordening; Algemene wet Bestuursrecht. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.3.15. 

Érintett gazdasági ágazatok Humán-egészségügyi ellátás 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,72 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EFRO Interreg IV A Euregio Maas Rijn – 0,61 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 15 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/KennisgevingenStaatssteun/ 
KennisgevingenStaatssteun.asp
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Állami támogatás hivatkozási száma X 322/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Heinemannstraße 2-6 
53175 Bonn 
http.//www.bmbf.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Neue Medien in der Bildung 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien zur Förderung von Vorhaben zur Entwicklung und zum 
Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Qualifizierung vom 
13. Juli 2010 (die Förderrichtlinien ergeht im Anschluss an die 
Bekanntmachung der Richtlinien vom 2. Januar 2007 (BAnz. S. 248) 
und 
Richtlinien zur Förderung von Vorhaben zur Weiterentwicklung und 
zum Einsatz von Web 2.0 Technologien in der beruflichen Qualifizie
rung vom 13. Juli 2010 (die Förderrichtlinien ergeht im Anschluss an 
die Bekanntmachung der Richtlinien vom 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.3.1 – 2014.2.28. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 8,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007DE05UPo001 (Operatives Programm des Bundes für den Europä
ischen Sozialfonds Förderperiode 2007-2013) – 20,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

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

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

25,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bmbf.de/foerderungen/15086.php 

http://www.bmbf.de/foerderungen/15087.php
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Állami támogatás hivatkozási száma X 324/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Am Lurzenhof 3c 
84036 Landshut 
http://www.fueak.bayern.de/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Bay. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft u. 
Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung, Teil C, Bayeris
ches Bergbauernprogramm – Investitionsförderung (BBP-C) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und die Verwaltungsvorsch
riften hierzu 

— Bayerisches Zukunftsprogramm „Agrarwirtschaft und Ländlicher 
Raum 2007 — 2013“ 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2011.1.1 – 2013.1.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum 
2007-2013 (BayZAL); 
hier: 6. Änderungantrag angenommen von der Kommission am 
6.7.2010 via SFC, AZ: Operationelles Programm 2007DE06RPO004 
Fassung 7 – 2,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_bbp_teil_c.pdf 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_bbp_teil_c.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 327/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. 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 BMU-Umweltinnovationsprogramm, Komponenten 3, 4, 5 und 7 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

KfW-Gesetz BGBl. I 2006 S.2427 
Programm Merkblatt BMU-Umweltinnovationsprogramm 
§ 44 BHO, BGBl. I 2009, S. 2580 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.8.1 – 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 40,00 (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 % 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

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 megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/Gesetz_und_Satzung.jsp 

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

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

www.kfw-mittelstandsbank.de; Service; Kreditantrag, Merkblätter, Allgmeine Bestimmungen und Formulare, 
Merblätter; BMU-Umweltinnovationsprogramm
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