C 51/24

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

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)

(2012/C 51/05)

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34221 (12/X)

Tagállam

Málta

A tagállam azonosítója

SAMB/82/2011

Régió megnevezése (NUTS)

Malta
107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Malta Enterprise
Guardamangia Hill,
Pieta',
MEC 0001,
Malta
www.maltaenterprise.com

A támogatási intézkedés jogcíme

Investment Aid Scheme

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment
Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

—

Időtartam

2012.1.1-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

FELDOLGOZÓIPAR, Villamosenergia-termelés, Hulladékkezelés, -ártal
matlanítás, Raktározás, tárolás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szol
gáltatás, Film-, videó, televízióműsor gyártása, Film-, videó gyártás, tele
víziós műsorfelvétel utómunkálatai, Hangfelvétel készítése, kiadása,
Számítógépes programozás, Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgál
tatás, Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, Üzletvezetés, Üzletviteli
tanácsadás, Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés,
Tudományos kutatás, fejlesztés, Reklám, piackutatás, Divat-, formater
vezés, Telefoninformáció, Csomagolás, Felsőfokú oktatás, Humánegészségügyi ellátás

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 60,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

—

Támogatási eszköz (5. cikk)

Egyéb adóelőny

A bizottsági határozat megnevezése

—

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

—

2012.2.21.

2012.2.21.
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Célkitűzések

Program

C 51/25

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta Kkv-többlettámogatás %
nem)
30 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34226 (12/X)

Tagállam

Hollandia

A tagállam azonosítója

—

Régió megnevezése (NUTS)

NOORD-NEDERLAND
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Postbus 779
9700 AT Groningen
www.snn.eu

A támogatási intézkedés jogcíme

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de
Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van
artikel 145 van de Provinciewet

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Prolongation X 962/2009

Időtartam

2009.11.20-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 4,40 (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 valuta Kkv-többlettámogatás %
nem)

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott
támogatás (27. cikk)

30 %

—

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont)

35 %

—

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

35 %

0%

C 51/26
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2012.2.21.

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

35 %

0%

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

20 %

—

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

50 %

—

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34232 (12/X)

Tagállam

Németország

A tagállam azonosítója

615 – 71438-138/8

Régió megnevezése (NUTS)

DEUTSCHLAND
107. cikk (3) bekezdés c) pont,Nem támogatott területek,Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28 – 30
10115 Berlin
www.bmbf.de

A támogatási intézkedés jogcíme

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Validi
erung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin innerhalb
des ERA-NET „TRANSCAN“

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I
S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v.
14.8.09 BGBl. I S.2827
BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

—

Időtartam

2011.12.1-2016.12.1.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 3,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

—

2012.2.21.
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Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

—

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

—

Célkitűzések

C 51/27

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta Kkv-többlettámogatás %
nem)

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

40 %

20 %

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

75 %

—

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

100 %

—

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott
támogatás (35. cikk)

1 500 000 EUR

—

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont)

100 %

—

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

65 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34233 (12/X)

Tagállam

Németország

A tagállam azonosítója

615 – 71438-13/3

Régió megnevezése (NUTS)

DEUTSCHLAND
107. cikk (3) bekezdés c) pont,Nem támogatott területek,Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28-30
10115 Berlin
www.bmbf.de

A támogatási intézkedés jogcíme

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Nach
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu seltenen
Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I
S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v.
14.8.09 BGBl. I S.2827
BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

—

C 51/28
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2012.2.21.

Időtartam

2011.12.1.-2016.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 3,00 (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 valuta Kkv-többlettámogatás %
nem)

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

40 %

20 %

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

75 %

—

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

100 %

—

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott
támogatás (35. cikk)

1 500 000 EUR

—

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont)

100 %

—

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

65 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34237 (12/X)

Tagállam

Magyarország

A tagállam azonosítója

—

Régió megnevezése (NUTS)

Hungary
107. cikk (3) bekezdés a) pont,107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium
HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.
http://www.kormany.hu/

A támogatási intézkedés jogcíme

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training
aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular
branches of sport

2012.2.21.
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C 51/29

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Corpo
rate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of
2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

—

Időtartam

2011.7.1-2017.6.30.

Érintett gazdasági ágazatok

Sportegyesületi tevékenység

A kedvezményezett típusa

KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

HUF 500,00 (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 valuta Kkv-többlettámogatás %
nem)

Speciális képzés (38. cikk 1. pont)

25 %

0%

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

60 %

0%

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:
http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

