
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.50612 (2018/X)

Členský stát Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě bartos

Název regionu (podle NUTS) Hungary
Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají
nárok na podporu 

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

Název opatření podpory Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program;
kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés
a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.)
NGM rendeletnek

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
50/2017. (XII.29) NGM rendelet 1. melléklet 32., 33., 34., 35 sorai
Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.01.2018 - 30.06.2021

Dotyčná hospodářská odvětví Pěstování obilovin (kromě rýže); luštěnin a olejnatých semen
Pěstování koření a aromatických; léčivých a farmaceutických rostlin
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Těžba dřeva
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Výroba potravinářských výrobků
Výroba olejů a tuků
Výroba nápojů
Výroba tabákových výrobků
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných výrobků; kromě nábytku; výroba
ostatních korkových; proutěných a slaměných výrobků
Výroba koksárenských produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba technických plynů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů;
tiskařských barev a tmelů
Výroba mýdel; detergentů a čisticích a lešticích prostředků
Výroba parfémů a toaletních přípravků



Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba výbušnin
Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba chemických vláken
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
Výroba ostatních pryžových výrobků
Výroba plastových desek; fólií; hadic; trubek a profilů
Výroba plastových obalů
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba zbraní a střeliva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích; zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických
přístrojů
Výroba ozařovacích; elektroléčebných a elektroterapeutických
přístrojů
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorů; generátorů a transformátorů
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Stavba lodí a člunů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba hudebních nástrojů
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Výroba elektřiny
Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr odpadů; kromě nebezpečných
Sběr nebezpečných odpadů
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů; kromě nebezpečných
Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Zprostředkování velkoobchodu s palivy; rudami; kovy a technickými



chemikáliemi
Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály
Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu
Velkoobchod s potravinami; nápoji a tabákovými výrobky
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Velkoobchod s počítači; počítačovým periferním zařízením a
softwarem
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho
díly
Velkoobchod se zemědělskými stroji; strojním zařízením a
příslušenstvím
Velkoobchod s obráběcími stroji
Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl; šicími a
pletacími stroji
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
Velkoobchod se dřevem; stavebními materiály a sanitárním vybavením
Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a
topenářskými potřebami
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování a pohostinství
Vydávání softwaru
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Ostatní telekomunikační činnosti
Programování
Poradenství v oblasti počítačů
Správa počítačového vybavení
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Činnosti související s webovými portály
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Veterinární činnosti
Zdravotní péče
Ústavní sociální péče
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy komunikačních zařízení

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

HUF 12 500 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -



V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 50 % 20 %

Investiční podpora určená malým a středním podnikům (článek 17) 20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků
(článek 18)

50 %

Podpora na účast malých a středních podniků na veletrzích (článek 19) 50 %

Podpora na zahájení činnosti (článek 22) 496 HUF

Základní výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. a)) 100 %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 65 % 20 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 40 % 20 %

Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)) 50 %

Podpora na zřízení výzkumné infrastruktury (článek 26) 50 %

Podpora na inovace určená malým a středním podnikům (článek 28) 100 %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 15 % 35 %

Podpora na vzdělávání (článek 31) 50 % 20 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků
budoucím normám Unie (článek 37)

35 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí v oblasti opatření ke
zvýšení energetické účinnosti (článek 38)

30 % 20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z
obnovitelných zdrojů energie (článek 41)

100 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


