
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) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 279/10) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 30/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT 

Régió megnevezése (NUTS) Italia, Liguria, Imperia, Savona, Genova, La Spezia 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Liguria Settore Sistema Regionale della Formazione e 
dell′Orientamento 
Via Fieschi 15 
16121 Genova GE 
ITALIA 

http://www.regione.liguria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti a favore della formazione professionale dei lavoratori occupati 
nelle imprese sul territorio regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinan
ziati dal Fondo Sociale Europeo, così come previsto in particolare 
nell′ambito degli Assi I, III e IV del programma Operativo per l'Obiet
tivo «Competitività Regionale e Occupazione» Fondo Scociale Europeo 
— Regione Liguria 2007-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge Regionale n. 52 del 5.11.1993 e successive modifiche. 
Programma Operativo per l'Obiettivo «C.R.O.» della Regione Liguria, 
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 approvato dalla 
Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5474 del 7.11.2007. 
Disposizioni Attuattive Fondo Sociale Europeo P.O. Ob. «C.R.O.» 
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 
12.10.2007. 
Decreto Dirigente n. 3611 del 9.12.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=http://sirio.regione. 
liguria.it/ifl/npc/ob2 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.9–2014.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat

HU 2009.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 279/13

http://www.regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=http://sirio.regione.liguria.it/ifl/npc/ob2
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=http://sirio.regione.liguria.it/ifl/npc/ob2


A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

15,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Sociale Europeo — 33,63 EUR (in milioni) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35 % 55 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70 % 80 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 31/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Salzburg 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 15: Wirtschaft, Tourismus, Energie 
Postfach 527 
5010 Salzburg 
ÖSTERREICH 

http://www.salzburg.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007—2013 (RWF- 
Richtlinie) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Beschluss der Sbg. Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das geneh
migte EU-Programm Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region 
Salzburg, Operationelles Programm 2007—2013 gem. VO (EG) Nr. 
1083/2006 vom 11.7.2006, CCI2007AT162PO006 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.salzburg.gv.at/dot-formulare-wt-w168.dot 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 14/07 
Módosítás XR 3/07 
Módosítás XS 50/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,83 EUR (millió)
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Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI2007AT162PO006 — 2,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

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

20 % — 

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 33/09 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél- 
Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Budapest 
Wesselényi u. 20–22. 
1077 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

http://www.nfu.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Svájci–Magyar Együttműködési Program 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci–Magyar Együttműködési 
Program végrehajtási rendjéről 
Közlönyszám 139. szám (2008. szeptember 26.) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas 
http://www.nfu.hu/jogszabalyok 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.6.14–2012.6.14. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

4 861,36 HUF (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 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35 % — 

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

421 200 000 HUF — 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75 % — 

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

100 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

421 200 000 HUF — 

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

56 160 000 HUF — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

50 HUF — 

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

25 % 20 % 

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

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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Állami támogatás hivatkozási száma X 35/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Deutschland 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“ 

A támogatási intézkedés jogcíme Energieforschungsprogramm „Innovation und neue Energietechnolo
gien“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bundesanzeiger 194 vom 19. Dezember 2008, Seite 4617 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieforschung.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N 454/05 

Időtartam 2009.1.1–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

658,80 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 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 37/09 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója 020210/20005-0055

HU 2009.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 279/17

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieforschung.html


Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Energinet.dk 
Tonne Kjærs Vej 65 
7000 Fredericia 
DANMARK 

http://info@energinet.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Tilskud til at fremme udbredelsen af små skala elproduktionsanlæg med 
vedvarende energikilder. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse nr. 1220 af 17. december 2008 om tilskud til at 
fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende energi
kilder. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.lovtidende.dk/Forms/L0201.aspx?res=121&nres=11&pm= 
10&aar=2008 
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122722 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.1.1–2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-, Gáz-, Gőzellátás, Légkondicionálás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

25,00 DKK (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 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45 % 20 %
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