
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.47319 (2017/X)

Dalībvalsts Ungārija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) Hungary
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c)
apakšpunkts,Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Atbalsta pasākuma nosaukums Irinyi stratégia támogatásai

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 18.11.2016 - 30.06.2021

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Graudaugu (izņemot rīsu); pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Garšaugu; aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Mežizstrāde
Pārtikas produktu ražošana
Eļļu un tauku ražošana
Dzērienu ražošana
Tabakas izstrādājumu ražošana
Zāģēšana; ēvelēšana un impregnēšana
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa; salmu un pīto izstrādājumu
ražošana
Koksēšanas produktu ražošana
Naftas pārstrādes produktu ražošana
Rūpniecisko gāzu ražošana
Krāsvielu un pigmentu ražošana
Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
Krāsu; laku un līdzīgu pārklājumu; tipogrāfijas krāsu un mastikas
ražošana
Ziepju; mazgāšanas; tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
Sprāgstvielu ražošana
Līmju ražošana
Ēterisko eļļu ražošana



Ēterisko eļļu ražošana
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
Sintētisko šķiedru ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru
atjaunošana
Citu gumijas izstrādājumu ražošana
Plastmasas plātņu; lokšņu; cauruļu un profilu ražošana
Plastmasas iepakojuma ražošana
Plastmasas būvelementu ražošana
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
Ieroču un munīcijas ražošana
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
Mehāniskā apstrāde
Elektronisko komponentu un plašu ražošana
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
Sakaru iekārtu ražošana
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
Mērīšanas; pārbaudes; izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un
aparātu ražošana
Apstarošanas; elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
Apstarošanas; elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
Elektromotoru; ģeneratoru un transformatoru ražošana
Galvanisko elementu ražošana
Universālu mehānismu ražošana
Pārējo universālu iekārtu ražošana
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
Darbgaldu ražošana
Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Kuģu un laivu būve
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
Citur neklasificēta ražošana
Elektroenerģijas ražošana
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
Bīstamo atkritumu savākšana
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
Otrreizējā pārstrāde
Nolietotu iekārtu; ierīču un mašīnu izjaukšana
Šķirotu materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Degvielas; rūdas; metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu
vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pārtikas; dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība



Datoru; to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
Elektronisko ierīču; telekomunikāciju iekārtu un to daļu
vairumtirdzniecība
Lauksaimniecības mašīnu; iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Darbgaldu vairumtirdzniecība
Ieguves rūpniecības; būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu
vairumtirdzniecība
Tekstilrūpniecības iekārtu; šujmašīnu un adāmmašīnu
vairumtirdzniecība
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
Kokmateriālu; būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču
vairumtirdzniecība
Metālizstrādājumu cauruļu; apkures iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Ēdināšanas pakalpojumi
Datorprogrammatūras tiražēšana
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
Citi telekomunikāciju pakalpojumi
Datorprogrammēšana
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības
Interneta portālu darbība
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un
inženierzinātnēs
Veterinārie pakalpojumi
Veselības aizsardzība
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Datoru un perifēro iekārtu remonts
Sakaru iekārtu remonts

Saņēmēja veids Visi uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada
budžets

HUF 3 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas
fondiem
 
 



Mērķi Atbalsta maksimālā
intensitāte % vai

atbalsta maksimālā
summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 50 % 20 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (19. pants) 50 %

Darbības sākšanas atbalsts (22. pants) 497 HUF

Fundamentālie pētījumi (25. panta 2. punkta a) apakšpunkts) 100 %

Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 50 % 20 %

Eksperimentālā izstrāde (25. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 25 % 20 %

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (25. panta 2. punkta d) apakšpunkts) 50 %

Atbalsts pētniecības infrastruktūras izveidei (26. pants) 50 %

Inovācijas atbalsts MVU (28. pants) 100 %

Atbalsts procesa un organizatoriskajai inovācijai (29. pants) 50 %

Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants) 30 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu
izmantošanu (41. pants)

45 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175855.329150


