
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 16/13) 

Numer środka pomocy państwa X 3/10 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
Budapest 
Neumann János u. 1/c. 
1117 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.nkth.gov.hu 

Nazwa środka pomocy Innovációs Alapból nyújtott regionális beruházási és foglalkoztatási 
támogatás, képzési támogatás, kis- és középvállalkozások részére ta- 
nácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozások vásárokon 
való részvételéhez nyújtott támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Alapról szóló 2003. évi XC. 
törvény 8. §; 
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támoga
tások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítá
sának, és a pénzügyi válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatás – 
támogatási program bejelentése 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 24.10.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

13 200,00 HUF (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % 20 % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % —
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Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700146.KOR 

146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támoga
tások szabályairól 

Numer środka pomocy państwa X 4/10 

Państwo członkowskie Węgry 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) Hungary 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a) 
Artykuł 87 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatóság 
Budapest 
Wesselényi u. 20–22. 
1077 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.nfu.hu 

Nazwa środka pomocy Regionális Operatív Programból nyújtott: regionális beruházási és 
foglalkoztatási támogatás; kkv vásárokon való részvételéhez, kkv-k 
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás; képzési célú támogatás; 
újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható támogatás; 
NFGM-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási 
támogatás 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatá
rozott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú 
szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 25.7.2009–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

110 000,00 HUF (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ROP – 93 500 HUF (millió)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP – w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

50 % — 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przed
siębiorstw (art. 14) 

35 % — 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60 % — 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % — 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.nfu.hu/download/24823/19-2007.%20%28VII.%2030.%29%20MeHVM%20rendelet.doc
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