
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.47319 (2017/X)

Členský štát Maďarsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) Hungary
Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm.
c),Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Názov opatrenia pomoci Irinyi stratégia támogatásai

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 16/2015. (V. 29) NGm rendelet 1. melléklet 28a. sor Magyar
Közlöny 2015. évi 74. szám

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 18.11.2016 - 30.06.2021

Príslušné odvetvia hospodárstva Pestovanie obilnín (okrem ryže); strukovín a olejnatých semien
Pestovanie korenín; aromatických; liečivých a farmaceutických
plodín
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Ťažba dreva
Výroba potravín
Výroba olejov a tukov
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Pilovanie a hobľovanie dreva
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku;
slamy a prúteného materiálu
Výroba produktov koksárenských pecí
Výroba rafinovaných ropných produktov
Výroba priemyselných plynov
Výroba farbív a pigmentov
Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Výroba ostatných základných organických chemikálií
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
Výroba plastov v primárnej forme
Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb a
tmelov
Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich
prípravkov
Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
Výroba výbušnín



Výroba výbušnín
Výroba lepidiel
Výroba éterických olejov
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Výroba umelých vlákien
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických
prípravkov
Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava
pneumatík
Výroba ostatných výrobkov z gumy
Výroba plastových dosiek; fólií; hadíc a profilov
Výroba plastových obalov
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Výroba ostatných plastových výrobkov
Výroba zbraní a munície
Opracovanie a povrchová úprava kovov
Obrábanie
Výroba elektronických komponentov a dosiek
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba komunikačných zariadení
Výroba spotrebnej elektroniky
Výroba nástrojov a zariadení na meranie; testovanie a navigovanie
Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a
elektroterapeutických prístrojov
Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a
elektroterapeutických prístrojov
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorov; generátorov a transformátorov
Výroba batérií a akumulátorov
Výroba strojov na všeobecné účely
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
Stavba lodí a člnov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba vojenských bojových vozidiel
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Ostatná výroba i. n.
Výroba elektriny
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber iného ako nebezpečného odpadu
Zber nebezpečného odpadu
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Recyklácia materiálov
Demontáž vrakov
Recyklácia triedených materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Sprostredkovanie obchodu s palivami; rudami; kovmi a
priemyselnými chemikáliami
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom



Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým
tovarom
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Veľkoobchod s potravinami; nápojmi a tabakom
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Veľkoobchod s počítačmi; počítačovými periférnymi zariadeniami a
softvérom
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a
ich dielmi
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi; zariadeniami a
príslušenstvom
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo; stavebníctvo a stavebné
inžinierstvo
Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a
pletacími strojmi
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Veľkoobchod s drevom; stavebným materiálom a sanitárnymi
zariadeniami
Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a
vykurovacími zariadeniami a potrebami
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Nešpecializovaný veľkoobchod
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
Činnosti drôtových telekomunikácií
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Satelitné telekomunikačné činnosti
Ostatné telekomunikačné činnosti
Počítačové programovanie
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete a
súvisiace služby
Služby webového portálu
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a
technických vied
Veterinárne činnosti
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Oprava počítačov a periférnych zariadení
Oprava komunikačných zariadení

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného
podľa schémy pomoci

HUF 3 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov



Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 50 % 20 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 19) 50 %

Pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22) 497 HUF

Základný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. a)] 100 %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 50 % 20 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 25 % 20 %

Štúdie uskutočniteľnosti [čl. 25 ods. 2 písm. d)] 50 %

Pomoc na zriadenie výskumných infraštruktúr (čl. 26) 50 %

Pomoc na inovácie pre MSP (čl. 28) 100 %

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 50 %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 30 % 20 %

Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie
(čl. 41)

45 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175855.329150


