
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 800/2008/EK 

bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 249/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 8/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója Piemonte (ITC1) 

Régió megnevezése (NUTS) Piemonte 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Settore Attività Formativa via Magenta, 12 — 
10128 Torino TO, ITALIA e le amministrazioni provinciali come da 
allegata scheda in pdf. 
http://www.regione.piemonte.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Direttiva relativa alla Formazione Continua — Legge 236/93 — Piani 
aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le Parti Sociali — 
Periodo 2008/2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-9530 del 2.9.2008 di 
parziale modifica ed integrazione della D.G.R n. 34-8845 del 
26.5.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.regione.piemonte.it/formaz/dirreg08.htm 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 68/08 

Időtartam 2008.6.30–2010.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,10 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 9/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Piemonte 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Piemonte — Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Settore Attività Formativa via Magenta, 12 — 
10128 Torino TO, ITALIA e le amministrazioni provinciali come da 
scheda pdf allegata 
http://www.regione.piemonte.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati — 2008/2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-9531 del 2.9.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.regione.piemonte.it/formaz/dirreg08.htm 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.3–2011.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

19,30 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Sociale Europeo — 22,80 millió EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % —
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Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

25 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 11/08 

Tagállam Finnország 

A tagállam azonosítója 2161/312/2008 

Régió megnevezése (NUTS) SUOMI/FINLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30, FI-00023 Valtioneuvosto, FINLAND 
http://www.mmm.fi 

A támogatási intézkedés jogcíme Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avus
taminen pienten ja keskisuurten yritysten neuvontaan ja messuille osal
listumiseen liittyen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja 
tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008) 
Valtionavustuslaki (688/2001) 6–8 pykälä 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_ 
kehittaminen.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,20 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 12/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Umbria 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti di Stato all’occupazione 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

D.G.R. n. 1119 del 3.9.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/canale.asp?id=598 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.4–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,20 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FSE 2007-2013 Regione Umbria — codice CCI2007IT052PO013 
approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5498 
dell′8.11.2007 — 0,36 milioni EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Támogatási program 

10 % — 

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglal
koztatási támogatás (15. cikk) 

— — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 13/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Umbria 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni, 61 — 06124 Perugia PG, ITALIA 
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it
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A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti di Stato all’assunzione di soggetti svantaggiati e disabili 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

D.G.R. n. 1120 del 3.9.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/canale.asp?id=598 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.4–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,20 millió EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FSE 2007-2013 Regione Umbria — codice CCI2007IT052PO013 
approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5498 
dell′8.11.2007 — 0,36 milioni EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

100 % —
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