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Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille
soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY)
N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 170/04)

Valtion tuen viitenumero

X 189/08

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltion viitenumero

—

Alueen nimi (NUTS)

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SA
CHSEN, SACHSEN-ANHALT, THUERINGEN
107 artiklan 3 kohdan a alakohta, 107 artiklan 3 kohdan c alakohta,
Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

jedes Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland
diverse
diverse

Tukitoimenpiteen nimike

Investitionszulagengesetz 2007

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisu
viite)

BGBl I 2007 S. 282; BGBl I 2007 S. 2332; BGBl I 2008 S. 2350

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Muuttaminen XR 6/07
Investitionszulagengesetz 2007

Kesto

1.1.2007–13.12.2009

Toimiala(t)

TEOLLISUUS, Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kier
rätys, Rakennuspuusepän asennustyöt, Hotellit ja vastaavat majoitusliik
keet, Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus, Leirintäalueet, asunto
vaunu- ja matkailuvaunualueet, Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja
muu kustannustoiminta, Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toi
minta, Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palve
lut; verkkoportaalit, Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsul
tointi, Tekninen testaus ja analysointi, Tieteellinen tutkimus ja kehittä
minen, Mainostoiminta ja markkinatutkimus, Valokuvaustoiminta, Vies
tintälaitteiden korjaus

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset
suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä

EUR 1 120,00 (miljoonaa)

Takaukset

—

Tukiväline (5 artikla)

Verotoimenpide

Viittaus komission päätökseen

—

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

—
Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

työllisyystuki

30,00 %

—

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työl
lisyystuki (15 artikla)

20,00 %

—

Tavoitteet
Alueellinen investointi(13 artikla) Ohjelma

ja
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Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/
GesetzeVerordnungen/024Investitionszulagengesetz2010anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/
GesetzeVerordnungen/007Investitionszulagengesetz2007anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/
GesetzeVerordnungen/016UReform2008anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2350.pdf

Valtion tuen viitenumero

X 227/09

Jäsenvaltio

Ranska

Jäsenvaltion viitenumero

XS 49/08

Alueen nimi (NUTS)

FRANCE

Myöntävä viranomainen

Ministére de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
139 rue de Bercy
F75012 PARIS
http://www.minefi.gouv.fr/

Tukitoimenpiteen nimike

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour
la reprise d'entreprises en difficulté

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisu
viite)

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

—

Kesto

1.1.2007–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä

EUR 10,00 (miljoonaa)

Takaukset

—

Tukiväline (5 artikla)

Verotoimenpide

Viittaus komission päätökseen

—

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

—

Tavoitteet
Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työl
lisyystuki (15 artikla)

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

20,00 %

—
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Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020059089&cidTexte=
LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100312&oldAction=rechCodeArticle

Valtion tuen viitenumero

X 711/09

Jäsenvaltio

Puola

Jäsenvaltion viitenumero

PL

Alueen nimi (NUTS)

Wielkopolskie
107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ul. Ks. I. Skorupki 4; 00-546 Warszawa
www.ncbir.gov.pl

Tukitoimenpiteen nimike

Pomoc na badania i rozwój dla PROTE Technologie dla Środowiska Sp.
z o.o.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisu
viite)

Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Toimenpiteen tyyppi

tapauskohtaiselle tuelle – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

—

Myöntämispäivä

21.11.2008

Toimiala(t)

Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Yritykselle myönnettävän
tuen kokonaismäärä

tapauskohtaisen

PLZ 0,34 (miljoonaa)

Takaukset

—

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

—

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

—

Tavoitteet
Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b
alakohta)

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

50,00 %

—

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:
http://www.ncbir.gov.pl

Valtion tuen viitenumero

X 874/09

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

—
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Alueen nimi (NUTS)

TOSCANA
107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Regione Toscana
Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10 – 50122 – Firenze
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/
sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.
html_402687644.html

Tukitoimenpiteen nimike

Misura «Formazione professionale» – programma pluriennale della
pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisu
viite)

LR 7 dicembre 2005, n.66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e
degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura»

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

—

Kesto

1.1.2009–31.12.2010

Toimiala(t)

Kalastus ja vesiviljely

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä

EUR 0,11 (miljoonaa)

Takaukset

—

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

—

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

—

Tavoitteet
Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

60,00 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/attivita_ittica/rubriche/
piani_progetti/visualizza_asset.html_402687644.html

Valtion tuen viitenumero

X 875/09

Jäsenvaltio

Unkari

Jäsenvaltion viitenumero

—

Alueen nimi (NUTS)

Hungary
107 artiklan 3 kohdan a alakohta, 107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22
www.nfu.hu
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Tukitoimenpiteen nimike

TÁMOP programból nyújtandó állami támogatások

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisu
viite)

25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív
Program előirányzatából nyújott, az Európai Közösséget létrehozó Szer
ződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások fel
használásról

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma -

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

—

Kesto

5.4.2009–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset
suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä

HUF 169,71 (miljoonaa)

Takaukset

—

Tukiväline (5 artikla)

Avustus

Viittaus komission päätökseen

—

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 144,26 HUF (miljoonaa)
Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

50,00 %

20 %

yrityksille

35,00 %

—

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnet
tävä tuki (26 artikla)

50,00 %

—

Pk-yritysten osallistumiseen messuille myön
nettävä tuki (27 artikla)

50,00 %

—

Perustutkimus (31 artiklan 2 kohdan a ala
kohta)

100,00 %

—

Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b
alakohta)

50,00 %

20 %

Kokeellinen kehittäminen (31 artiklan 2 koh
dan c alakohta)

25,00 %

20 %

Teknisiin toteutettavuustutkimuksiin myön
nettävä tuki (32 artikla)

75,00 %

—

Teollisoikeuksien kustannusten kattamiseen
myönnettävä tuki pk-yrityksille (33 artikla)

100,00 %

—

Erityiskoulutus (38 artiklan 1 alakohta)

25,00 %

20 %

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

60,00 %

20 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki
epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden
työhönottoon (40 artikla)

50,00 %

—

Tavoitteet
Alueellinen investointi(13 artikla) Ohjelma
Tuki vastaperustetuille
(14 artikla)

ja

työllisyystuki

pienille
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Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki
alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työl
listämiseen (41 artikla)

75,00 %

—

Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työl
listämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kor
vaamiseen myönnettävä tuki (42 artikla)

100,00 %

—

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:
www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700025.MEV

