
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 301/16) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 854/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Toscana 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Unioncamere Toscana 
Via Lorenzo il Magnifico 24 
50129 Firenze FI 
ITALIA 

http://www.tos.camcom.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del rego
lamento di esenzione della Commissione europea (CE) n. 800/2008 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di Unioncamere Toscana 
n. 49 del 29.9.2009 che adotta il regolamento per la concessione di 
aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commis
sione europea (CE) n. 800/2008 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.9.29–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, 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) 

20 % — 

Női vállalkozók által újonnan létrehozott 
kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

15 % —
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Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

20 % 20 % 

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

45 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50 % 20 % 

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

50 % — 

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) 

1 000 000 EUR — 

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

200 000 EUR — 

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

50 EUR — 

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

25 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action= 
ViewItem 

Állami támogatás hivatkozási száma X 855/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

http://www.igape.es/index.php?lang=es
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A támogatási intézkedés jogcíme IG168: Ayudas a las Pymes, autónomos y particulares para la 
renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles anti
guos (Plan Remóvete Galicia) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución del 30 de junio de 2009 (DOG n o 130, de 6 de julio de 
2009) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Direc
ción del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape 
a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automó
viles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete 
Galicia) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.7.13–2009.12.15. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,20 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) 

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071 .PDF 

Állami támogatás hivatkozási száma X 858/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño, La Rioja 
ESPAÑA 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

HU 2009.12.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 301/29

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071.PDF
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295


A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética ilumi
nación interior en edificios existentes 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 34/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en 
edificios existentes. 
B.O.R de 2 de octubre de 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,30 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER — 0,07 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35 % — 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

60 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 

Állami támogatás hivatkozási száma X 859/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño, La Rioja 
ESPAÑA 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295
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A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de 
Energías Renovables: Biomasa 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 33/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: 
Biomasa B.O.R de 2 de octubre de 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,08 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 % 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 

Állami támogatás hivatkozási száma X 862/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño, La Rioja 
ESPAÑA 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295
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A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética 
en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 38/2009, de 30 de septiembre, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
de ascensores existentes en los edificios. 
B.O.R de 5 de octubre de 2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.5–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,03 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER — 0,01 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
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