
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 291/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 191/09 

Tagállam Litvánia 

A tagállam azonosítója LT 

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

A támogatást odaítélő hatóság Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
Gedimino pr. 38/2 
LT-01104 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

http://www.ukmin.lt 

A támogatási intézkedés jogcíme Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produkty
vumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Kontroliu
ojantysis fondas“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 
4-45 „Dėl Rizikos kapitalo fondų valstybės pagalbos schemos patvirti
nimo“ (Žin., 2009, Nr. 15-608) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.5–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

55,00 LTL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 
788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 
– 275,00 LTL (mln.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

5 180 000 LTL — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336959
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Állami támogatás hivatkozási száma X 192/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL 

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

A támogatást odaítélő hatóság Starosta 
około 340 podmiotów 

A támogatási intézkedés jogcíme Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosp
rawnych 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospo
darczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 
nr 5, poz. 26). 
Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. 
zm). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.16–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

715,50 PLN (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007–2013, priorytet VI, poddziałanie 6.1.3: „Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych“ – 180,00 PLN (w mln) 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/46_6_dzu_09_05_26.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 193/09 

Tagállam Lengyelország 

A tagállam azonosítója PL – W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych m. in. w zakresie zmiany 
upoważnienia dla Rady Ministrów określonego w art. 4 ustawy wydano 
jedno rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udzielania 
pomocy publicznej i warunki prowadzenia działalności w strefach 
oraz 14 rozporządzeń w sprawie poszczególnych stref (patrz załącznik 
1) 

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

A támogatást odaítélő hatóság Minister Gospodarki 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/ 
Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na 
podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Patrz załącznik 2 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 98/07 

Időtartam 2007.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, Italgyártás, Textília gyártása, 
Ruházati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Papír, papír
termék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Koksz
gyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi anyag, -termék gyártása, Gyógyszer
gyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi termék 
gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási termék gyártása, 
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés 
gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Egyéb 
jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari 
gép, berendezés, eszköz javítása, Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás, Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgaz
dálkodás, szennyeződésmentesítés, Épületek építése, Műsorösszeállítás, 
műsorszolgáltatás, Távközlés, Információ- technológiai szolgáltatás, 
Információs szolgáltatás, Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyug
díjpénztári tevékenység, Tudományos kutatás, fejlesztés, Reklám, piac
kutatás, Fordítás, tolmácsolás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

670,00 PLN (millió)

HU 2009.12.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 291/19

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/
http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/


Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

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 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 194/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione del Veneto 
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire l’aggiornamento e/o 
formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali e la forma
zione dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti dei 
lavoratori ai fini di implementare i collegamenti fra la formazione e i 
temi dell’innovazione e della competitività. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 
422 del 27.2.2007 e dalla Commissione Europea con decisione 
C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.9.30–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,55 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 0,55 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

dgr n. 1405 del 6.6.2008 — 0,23 milioni di EUR
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 195/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione del Veneto 
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

http://www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Attività dirette all'acquisizione di competenze 
tecnico-professionali funzionali all'inserimento nel sistema produttivo 
regionale o al perfezionamento di conoscenze e abilità proprie delle 
figure professionali già attive nel settore dello spettacolo. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L. 845/1978 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.5–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Művészet, szórakoztatás, szabadidő 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,09 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 0,09 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#spettacolo
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