
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 313/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 376/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója RGE 24/2010 

Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
C/ AMADEO DE SABOYA, 2 
46010 VALENCIA 
http://www.agricultura.gva.es 

A támogatási intézkedés jogcíme AYUDA A FECOAV PARA PLAN DE FORMACIÓN 2010. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSEL
LERIA DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y LA FEDERA
CIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALEN
CIANA (FECOAV) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE 
FORMACIÓN. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.07.30. 

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

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,59 (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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/cooperativismo/areas-de-trabajo/plan-de-formacion

HU C 313/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.17.

http://www.agricultura.gva.es
http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/cooperativismo/areas-de-trabajo/plan-de-formacion


Állami támogatás hivatkozási száma X 377/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Conselleiro de Economía e Industria 
C/ Feáns, 7-bajo. 
15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña) 
Teléfono: 981-545568 
http://economiaeindustria.xunta.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones para inversiones innovadoras. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 1 de julio de 2010 por la que se establecen las bases regulad
oras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones para inversiones innovadoras en el ámbito de la Comu
nidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2010. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.07.13 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER1.07. 1: 2 800 000 EUR – 2,80 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 50 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
d213eb13a4b17effc125775b00678c3f/$FILE/13100D008P035.PDF
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Állami támogatás hivatkozási száma X 379/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) STEIERMARK 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Wirtschaftskammer Steiermark, Fachgruppe für das Güterbeförderungs
gewerbe 
8021 Graz, Körblergasse 111-113 
www.wko.at/stmk/transporteure 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie zur Anschaffung moderner emissionsarmer Schwerer 
Nutzfahrzeuge 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regierungsbeschluss „Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutzfahr
zeuge” 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.09.01 – 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 0,40 (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 közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=445154&dstid=2200&opennavid=49556 

http://www.steiermark.at
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Állami támogatás hivatkozási száma X 381/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT 

Régió megnevezése (NUTS) MOLISE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Molise 
Via Genova, 11 
86100 Campobasso ITALIA 
www.regione.molise.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alle imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimen
tale e industrializzazione dei risultati «R&S PMI» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

POR FESR 2007/2013 «Competitività regionale e occupazione» 
Deliberazione di G.R. n.516 del 21.6.2010 
Bando R&S PMI 
BURM Edizione Straordinaria n. 20 del 7/7/2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.07.07 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR 2007/2013 – 3,30 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) 

20,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 80 % 

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

40,00 % 60 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(Home.It)?OpenView
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Állami támogatás hivatkozási száma X 386/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója RGE 71/2010 

Régió megnevezése (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTIA AGRARIA 
(AVFGA) – CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIM 
C/ Amadeo de Saboya, n o 2 
46010 VALENCIA 
http://www.agricultura.gva.es/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para transformación y comercialización de productos agrícolas 
y de la alimentación para el período 2010/2013. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 19 de mayo de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las 
inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comer
cialización de los productos agrícolas y de la alimentación, para el 
período 2010/2013. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,10 (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) 

40,00 % — 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/06/03/pdf/2010_6248.pdf
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