
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 291/08) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 196/09 

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 formativi per l'aggiornamento delle 
qualifiche per l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programma Operativo approvato dalla Giunta 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 2008.9.17–2009.7.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

8,60 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 8,60 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Dgr n. 1009 del 6.5.2008 — 3,70 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % — 

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

35 % — 

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/Modulistica+FSE+Formazione 
+2007-2013.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 197/09 

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 sostenere l'innovazione e la 
competitività dei sistemi produttivi veneti 

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 2008.11.6–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,93 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 5,93 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Dgr n. 2331 dell’8.8.2008 — 1,78 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % — 

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

35 % — 

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 198/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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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 sostenere la crescita profes
sionale dei lavoratori al fine di agevolare l’innovazione delle PMI nei 
distretti produttivi e nei settori strategici dell’economia regionale 

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 2008.11.6–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

8,26 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 8,26 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Dgr n. 1886 dell’8.7.2008 — 3,58 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

70 % — 

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

35 % — 

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 201/09 

Tagállam Írország 

A tagállam azonosítója ENV/09/1 

Régió megnevezése (NUTS) Ireland 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 
Nem támogatott területek 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Enterprise Ireland, IDA Ireland, Shannon Development and Údarás na 
Gaeltachta 

Enterprise Ireland 
The Plaza 
East Point Business Park 
Dublin 3 
IRELAND 

http://www.enterprise-ireland.com 

IDA Ireland 
Wilton Park House 
Wilton Place 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.idaireland.com 

Shannon Development 
Town Centre 
Shannon 
Co. Clare 
IRELAND 

http://www.shannon-dev.ie 

Údarás na Gaeltachta 
No Forbacha 
Gaillimh 
IRELAND 

http://www.udaras.ie 

A támogatási intézkedés jogcíme Environmental Support Initiative 2008-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

IDA Ireland & Enterprise Ireland: Industrial Development Acts 1986 to 
2006, as amended and the Science and Technology Act 1987 
Údarás Na Gaeltachta: Údarás na Gaeltachta Act, 1979 
Shannon Development: Shannon Free Airport Development Company 
Limited Act 1959, as amended 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

40,00 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 % 

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

60 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45 % 20 %
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A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/environmentalaid.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 204/09 

Tagállam Málta 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Malta Enterprise 
Enterprise Centre 
Industrial Estate 
San Gwann 
SGN 3000 
MALTA 

http://www.maltaenterprise.com 

A támogatási intézkedés jogcíme ERDF — Innovation Actions (Innov-Act) Grant 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 
(Legal Notice 69 of 2008) Regulation 6 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.19–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,80 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

ERDF – 2007MT161PO001 – EUR 3,40 (f’miljuni) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf
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