
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 307/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 298/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa de Diagnóstico Tutelado y Apoyo a la Incorporación del 
Diseño 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden n o 16/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden n o 14/ 
2008, de 3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases regulad
oras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas al programa de diagnóstico tutelado 
y apoyo a la incorporación del diseño, en régimen de concurrencia 
competitiva (B.O.R. n o 22/2009, de 16 de feb) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 168/08 

Időtartam 2009.2.17–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,90 (millió) EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER — 0,45 EUR (en millones)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=44-229168 

Állami támogatás hivatkozási száma X 300/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) Rioja 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
C/ Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño (La Rioja) 
ESPAÑA 

http://www.ader.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa estratégico de comercio exterior (FORMACION) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 7/2009, de 12 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se modifica la Orden 16/2008, de 
3 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en 
régimen de concurrencia competitiva. (B.O.R. n o 22 de 16.2.2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 73/08 

Időtartam 2009.2.17–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,10 (millió) EUR 

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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=35-229159 

Állami támogatás hivatkozási száma X 863/09 

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 

A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Auditorías Energéticas en la 
Industria 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 35/2009, 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+): Auditorías Energéticas en la Industria 
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 

0,23 (millió) EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER — 0,52 EUR (en millones) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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
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Állami támogatás hivatkozási száma X 864/09 

Tagállam Írország 

A tagállam azonosítója 8298694A 

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

A támogatást odaítélő hatóság Department of Enterprise, Trade and Employment 
Davitt House 
Adelaide Road 
Dublin 2 
IRELAND 

http://www.entemp.ie/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Training Networks Programme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

National Training Fund Act 2000; 
Subhed N06 of Vote 65, Department of Enterprise, Trade and Employ
ment 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

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 

15,60 (millió) EUR 

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 % 

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.skillnets.ie 

Please see FAQ section 

Állami támogatás hivatkozási száma X 865/09 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI
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Régió megnevezése (NUTS) 87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Pomoč v o obliki rizičnega kapitala 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v 
Republiki Sloveniji 2009–2013 (PIFI) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.11.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

35,05 (millió) EUR 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Sredstva skupnosti predstavljajo 85 % celotnega zneska pomoči – 
29,80 EUR (v milijonih) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

35 050 000 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/podjetnistvo_in_konkurencnost/drugi_pomembni_ 
dokumenti/
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