
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 253/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 58/08 

Tagállam Málta 

A tagállam azonosítója SAMB 92/2008 

Régió megnevezése (NUTS) Malta 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Employment and Training Corporation 
Head Office 
B′Bugia 
BBG 3000 
MALTA 

http://www.etc.gov.mt 

A támogatási intézkedés jogcíme Shipyards Redeployment Scheme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Employment and Training Services Act (CAP. 343) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.etc.gov.mt 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.7.31–2012.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,50 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 % 

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

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 59/08 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) France 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Etat, Conseils Régionaux, organismes publics compétents 
adresses trop nombreuses pour être répertoriées dans ce cadre 

A támogatási intézkedés jogcíme Régime cadre exempté de notification relatif aux aides sous formes de 
capital-investissement pris sur la base du règlement général d'exemp
tion n o 800/2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 
4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 
4211-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511- 
1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que 
modifiés par l’article 1 er de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_ 
aux_entreprises_626/ 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.13–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

15,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Ensemble des programmes opérationnels régionaux des fonds structu
rels pour la période 2007-2013 — 15 Mio EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000 EUR —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 69/08 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Ellada 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ε. Κ. Aθηνά/Corallia — Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργα 
τικών Σχηματισμών 
Σώρου 12 
151 25 Μαρούσι 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

http://www.corallia.org 

A támogatási intézkedés jogcíme Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 
στη Μικροηλεκτρονική 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α). 
— Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α). 
— Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α). 
— Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α). 
— υπ’ αριθμ. 8792/1015Α/0063Α/24.7.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ. 
— υπ’ αριθμ. 11816/1355Α1/0020Β/13.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ. 
— υπ’ αριθμ. 11865/Α2/3/13.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ. 
— υπ’ αριθμ. 20550/17.10.2008 Προκήρυξη ΥΠΑΝ. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.corallia.org 
http://www.antagonistikotita.gr/ 
http://www.espa.gr/ 
http://www.gsrt.gr/ 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2009.9.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Egyéb természettu
dományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

11,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης — 28,05 EUR (σε εκατ.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

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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Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80 % 30 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

55 % 30 % 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

45 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000 EUR — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

200 000 EUR — 

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

45 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80 % 20 %
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