
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 307/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 360/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója Il presente regime di aiuto modifica quello registrato dalla Commis
sione con il numero XA 7021/07 e lo sostituisce. 

N.B. La spesa annua indicata cumula anche la spesa prevista dal regime 
di aiuti avente medesima base giuridica e destinato a tutte le PMI 
rientranti nell’ambito di applicazione sia del regolamento (CE) n. 
800/2008 per investimenti diversi da quelli oggetto della presente 
scheda, sia del regolamento (CE) n. 1857/2006 

Régió megnevezése (NUTS) Lazio 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Attività produttive 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
(FONCOOPER) — Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la tras
formazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 (GU n. 55 del 5.3.1985), e 
successive modifiche; 

— Direttiva del Ministero dell’Industria,Commercio Artigianato (ora 
Ministero Sviluppo Economico) del 9.5.2001 (GU n. 171 del 
25.7.2001); 

— Articolo 19 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 (GU n. 92 SO 
del 21.4.1998) e successive modifiche; 

— Articolo 45 comma 2 della legge regionale 6.8.1999 n. 14 (BURL 
n. 24, suppl. ordinario n. 2 del 30.8.1999); 

— Deliberazione di Giunta Regionale n. 1911 del 14.12.2001 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XA 7021/07 

Időtartam 2009.3.16–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás, Halászat 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

6,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kedvezményes hitel
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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) 

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bnl.it/wps/portal/corporate/FINANZIA-LA-TUA-CRESCITA/Finanziamenti-Foncooper 

Állami támogatás hivatkozási száma X 363/09 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 28 “Grozājumi 
Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumos Nr. 166 “Notei
kumi par aktāvo nodarbinātābas pasākumu un preventāvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizāšanas un finasāšanas kārtābu un 
pasākumu āstenotāju izvāles princiem” ” 

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

A támogatást odaítélő hatóság Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
K. Valdemāra iela 38 k-1 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://www.nva.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumi Nr. 166 “Noteikumi 
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samaz
ināšanas pasākumu organizēšanas un finanšēšanas kārtību un pasā
kumu īstenotāju izvēles principiem”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
25.3.2008., Nr. 46 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XE 18/08 

Időtartam 2009.1.1–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,90 LVL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=172806 

Állami támogatás hivatkozási száma X 364/09 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
Kr. Valdemāra 38 k-1 
Rīga, LV-1010 
LATVIJA 

http://www.nva.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi 
Nr. 258 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodar
binātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Atbalstītās nodarbinātības pasā
kumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ”, Publicēts Latvijas Vēstnesī 
16.4.2008., Nr. 59 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XE 25/08 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,49 LVL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Eiropas Sociālais fonds – LVL 2,98 (miljonos)
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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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=173943 

Állami támogatás hivatkozási száma X 367/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Gorizia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi 10 
34170 Gorizia GO 
ITALIA 

http://www.go.camcom.it/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 3/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia» 
— Legge 29 gennaio 1986, n. 26 «Incentivi per il rilancio 

dell’economia delle Province di Trieste e Gorizia» 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Feldolgozóipar, Villamosenergia-, Gáz-, Gőzellátás, Légkondicionálás, 
Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, Kezelése, Hulladékgazdálkodás, Szennye- 
ződésmentesítés, Építőipar, Közúti áruszállítás, költöztetés, Raktározás, 
szállítást kiegészítő tevékenység 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

10,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

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 

15 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25 % — 

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

20 % — 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35 % 20 % 

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 % 

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

50 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % — 

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

1 500 000 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_att_L26.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 369/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Navarra 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Servicio Navarro de Empleo 
Arcadio María Larraona, 1 
31008 Pamplonoa 
ESPAÑA 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 
Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación para 
el empleo de trabajadores realizadas por empresas mediante Planes de 
Formación en las Pyme ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución 4110/2008, de 15 de diciembre, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de 
formación para el empleo de trabajadores mediante Planes de Forma
ción en las PYME ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra. 
Boletín Oficial de Navarra N o 8 de 19 de enero de 2009
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Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.20–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,23 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 % 

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

25 % 10 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/8/Anuncio-8/
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