
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 331/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 346/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BRANDENBURG 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság InvestitionsBank des Landes Brandenburg 
Steinstraße 104-106 
D-14480 Potsdam 
www.ilb.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
des Landes Brandenburg für das Programm „Innovationsgutscheine“ zur 
Förderung des Technologie- und Wissenstransfers in kleine und mittlere 
Unternehmen inklusive Handwerksbetrieben (Innovationsgutscheine) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst der dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil 1 vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.1 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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 % 

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

7 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bravors.brandenburg.de/media_fast/15/Amtsblatt%2050_09.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 349/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Promoción Empresarial y 
Comercio C/ Nueva, 4. 45071 TOLEDO 
http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Vicepresidencia_Y_ 
Consejeria_De_Economia_Y_Hacienda/consejeria1193043189664pg/ 
index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvención a la empresa Artes Gráficas Europrint, S. A., proyecto de 
inversión en Marchamalo (Guadalajara). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 195/2010, de 3 de agosto, por el que se concede una subven
ción directa de carácter excepcional a la empresa Artes Gráficas Europ
rint, S. A. (DOCM Núm. 151, de 6 de agosto de 2010) 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.8.7. 

Érintett gazdasági ágazatok Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,18 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás, Egyéb – Subvención complementaria 
del régimen de incentivos económicos regionales, n o registro XR 57/07 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Cofinanciación por el FEDER – 0,12 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

14,00 % — 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

14,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/08/06/pdf/2010_13408.pdf&tipo= 
rutaDocm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 351/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Областни 
управители и кметове на общини 
МИЕТ: гр. София 1052, ул. „Славянска“ № 8 
за областни управители и кметове на общини: http://ar2.government.bg/ 
ras/index.html 
www.mee.government.bg 
http://ar2.government.bg/ras/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Национална регионална инвестиционна помощ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Закон за насърчаване на инвестициите (обнародван ДВ, бр. 37 от 2004 
г., с последни изменения и допълнения, бр. 41 от 2009 г., бр. 18 от 
2010 г.) 
http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/ZNI.doc 
Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
(ППЗНИ, обнародван, ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 
17.3.2009 г. и последни изменения и допълнения бр. 62 от 10.8.2010 
г.) Основно глави: първа, четвърта, пета, седма, осма и девета, Допъл 
нителни разпоредби и ПЗР 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X426/2009 
да 
Módosítás X426/2009 
да (с 1 година до 31.12.2013 г., поради явна техническа грешка) 

Időtartam 2009.5.1 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás, Egyéb – Продажба или учредяване на 
вещно право върху недвижим имот на цени по-ниски от пазарните, но 
не по-ниски от данъчната оценка, за приоритетни инвестиционни 
проекти, получили сертификат за клас инвестиция с Решение на 
Министерския съвет 

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 

50,00 % 20 % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Ad hoc támogatás (13. cikk 
(1) bekezdés) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mee.government.bg/ind/doc_invest/PRAVILNIK_ZNI.rtf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 406/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) PIEMONTE 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Piemonte 
Piazza Castello 165, 10122 Torino 
www.regione.piemonte.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema 
produttivo piemontese. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DGR 22-808 del 15/10/2010 
DD 132 del 18/10/2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.11.1 – 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 30,00 (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 % 

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

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

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

25,00 % 15 % 

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

75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivit.html
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Állami támogatás hivatkozási száma X 407/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ripartizione 20 – Formazione professionale tedesca e ladina – servizio 
formazione continua 
Via Dante 3 
39100 BOLZANO 
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Contributi per la realizzazione di misure di formazione continua 
nonchè affidamento a terzi ai sensi delle Leggi Provinciali n. 29/77 e 
40/92 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge Provinciale n. 29/77, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 
30 agosto 1977 n. 43 e Legge Provinciale n. 40/92, pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale il 24 novembre 1992, n. 48 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.10.1 – 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 1,80 (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 % 

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

60,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.taa.it/bu/2010/S1351001.pdf
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