
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) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 253/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 49/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme 63 
00185 Roma RM 
ITALIA 

http://www.fondartigianato.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Invito per la realizzazione di attività di formazione continua destinate 
alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute e sicurezza del 
lavoro. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

articolo 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 dicembre 2000) 
articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 305 del 
31 dicembre 2002) 
articolo 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 
306 del 31 dicembre 2004) 
articolo 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 
14 maggio 2005) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.fondartigianato.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.30–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,70 EUR (millió) 

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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 %
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Állami támogatás hivatkozási száma X 50/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Italia 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
Via Cavour 18 
50100 Firenze FI 
ITALIA 

http://www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti rimborsabili a favore delle pmi industriali 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto n. 4427 del 12 settembre 2008 reltivo alla azione 1.1.1c) 
»Agevolazioni nella forma di aiuti rimborsabili« Misura 1.1 Docup 
anni 2000-2006 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/ 
MenuPrincipale/sezioni/economia_finanza/Imprese/index.html_ 
580448746.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.9–2009.4.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, építőipar, Raktározás, szállítást 
kiegészítő tevékenység, Információ-technológiai szolgáltatás, Informá
ciós szolgáltatás, Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, admi
nisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, Textil, szőrme mosása, 
tisztítása 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

20,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Azione 1.1.1c) Docup Ob. 2 Regione Toscana anni 2000-2006 — 
5,00 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 55/08 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) West Midlands 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Advantage West Midlands 
3 Priestley Wharf 
Holt Street 
Aston Science Park 
Birmingham 
B7 4BN 
UNITED KINGDOM 

http://www.advantagewm.co.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Business Support to SMEs in the West Midlands 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

RDA Act 1998 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.advantagewm.co.uk/what-we-do/helping-business/ 
business-support/default.aspx 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.9–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

GBP 15,00 (millió) 

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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15 % — 

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

50 % — 

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

50 % — 

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

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 56/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója AGVO/GuW/01-11-08
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Régió megnevezése (NUTS) Baden-Wüerttemberg 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung — Gemeinschafts- 
aktion von Bund, Land Baden-Württemberg, KfW-Mittelstandsbank und 
L-Bank 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württ
emberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden-Württ
emberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) i. V. m. Gesetz zu 
Mittelstandsförderung — Baden-Württemberg — vom 19.12.2000 
(GBl. S. 745); §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Baden-Württemberg 
und § 49 a Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.l-bank.de/unternehmen-guw 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 2/01 
Módosítás XS 115/03 

Időtartam 2008.11.1–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

45,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007 DE 162 PO 008 — 0,40 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 57/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója AGVO/ELR-Kombi/01-11-08 

Régió megnevezése (NUTS) Baden-Wüerttemberg 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank 
Postfach 10 29 43 
70025 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

http://www.l-bank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme ELR-Kombi-Darlehen als Ergänzungsprogramm zum Entwicklungspro- 
gramm Ländlicher Raum (ELR). 
Das ELR-Programm wird entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 
2006 „De minimis”-Verordnung der Europäischen Union vom 
15.12.2006 (Amtsblatt der EU vom 28.12.2006) gewährt.
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württ
emberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden-Württ
emberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) i. V.m. § 15 Land
wirtschafts- und Landeskulturengesetz; §§ 23, 44 Landeshaushaltsord
nung Baden-Württemberg und den dazu ergangenen Verwaltungs
vorschriften 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.l-bank.de/unternehmen-elr 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 186/06 

Időtartam 2008.11.1–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,20 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % —
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