
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 279/11) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 50/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság LASA Brandenburg GmbH 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 
DEUTSCHLAND 

http://www.lasa-brandenburg.de 

A támogatási intézkedés jogcíme „Einstiegszeit“ (Landesprogramm zur Förderung von arbeitslosen 
Jugendlichen) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.lasa-brandenburg.de/Einstiegszeit-fuer-Jugendliche.764.0. 
html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsent- 
scheidung K(2007) 3351 — 0,70 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 10 %
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Állami támogatás hivatkozási száma X 54/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Hamburg 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt 
Besenbinderhof 31 
20097 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.wk-hamburg.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen 
Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im energiesparen- 
den Wohnungsbau in Hamburg 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumför- 
derungsgesetz — HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/foerdeb.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

9,70 EUR million 

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 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

20 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 59/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministro De Industria Turismo Y Comercio 
P o Castellana, 160 
28071 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.mityc.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Plan de Competitividad Sector Automoción 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ministerial ITC/21/2009 de 16 de enero, por la que se estable- 
cen las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas 
para la realización de actuaciones en el marco del Plan de Competiti
vidad del Sector Automoción (B.O.E de 20.1.2009) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/20/pdfs/BOE-A-2009-957.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.21–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti gépjármű gyártása, Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása, 
Jármű-villamossági, -elektronikai készülékek gyártása, Közúti jármű, 
járműmotor alkatrészeinek gyártása 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

800,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes hitel 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50 % 20 % 

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

25 % 20 % 

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

40 % — 

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 63/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Provincia Autonoma Di Trento 
Dipartimento Industria, Artigianato E Miniere 
Via G.B. Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Servizi alle imprese 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3008 di data 21 dicembre 
2007 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.artigianato.provincia.tn.it/agevolazioni/legge_servizi_ 
imprese/ 

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 

2,95 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 % 

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

15 % — 

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

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 65/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Ancona 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Provincia di Ancona 
Via Ruggeri 3 
60131 Ancona AN 
ITALIA 

http://www.formazione.provincia.ancona.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi 
POR FSE 2007/2013 Asse I Adattabilità 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DGP Provincia di Ancona n. 647 del 29.12.2008 pubblicata sul BUR 
Marche n. 1 dell’8.1.2009 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9533_avviso_ 
pubblico_asse_i_adattabilita_.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.29–2012.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,80 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con decisione C(2007) 5496 
dell’8.11.2007 — 0,71 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 20 % 

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