
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) 

(2010/C 26/02) 

Támogatás száma X 524/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT161 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - Impresambiente. Scarl 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.8.28. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,73 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributo alla spesa 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondi FESR per 0,40 432 825 M€ e fondi FSE per 0,28 302 978 M€ - 
0,69 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi
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Támogatás száma X 525/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT161 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P.zza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n. 237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - C.E.R.T.A. Scarl, Via Napoli 6/b – Foggia www. 
certa.it info@certa.it 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.5.21. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,77 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributo alla spesa 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondi FESR per 0,42 235 965 M€ e fondo FSE per 0,30 615 176 M€ - 
0,73 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi 

Támogatás száma X 526/2009 

Tagállam Olaszország
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A tagállam azonosítója IT161 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Piazza Kennedy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso Pubblico 1854/2006 pubblicato su GURI 237 del 11/10/2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell'Ob. 1; Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell'08.08.2000 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - Consorzio per le Biologie Avanzate “Biosistema” 
Scarl 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.4.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,89 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributo alla spesa 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo FESR per € 0,499 999 e Fondo FSE per € 0,34 113 297 - 
0,84 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi e Bandi 

Támogatás száma X 527/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT161
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Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Piazza Kenendy 20 
00144 Roma 

www.miur.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuto alle consulenze e alla formazione per i Centri di Competenza 
Tecnologica 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso Pubblico 1854/2005 pubblicato sulla GURI n.237 dell’11/10/ 
2006 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca” 2000/2006 per le Regioni 
dell’Ob.1 
Decisione di approvazione del programma C(2000) n. 2343 
dell’08.08.2000 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - CCT ICT SUD 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.2.25. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,72 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributo alla spesa 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo FESR per 0,40 M€ e Fondo FSE per 0,28 M€ - 0,68 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ponricerca.it/ 

Avvisi eBandi 

Támogatás száma X 528/2009 

Tagállam Svédország
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A tagállam azonosítója N2009/5014/MK 

Régió megnevezése (NUTS) — 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Innovationsbron AB 
Innovationsbron AB 
Box 70407 
107 25 STOCKHOLM 

www.innovationsbron.se 

A támogatási intézkedés jogcíme Statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Förordning (SFS 2009:268) om statlig finansiering genom Innovati
onsbron AB och dess dotterbolag 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.5.1–2014.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

170,00 SEK (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kockázati tőke, Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérí
tendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

75,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

10 000 000,00 SEK — 

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

2 000 000,00 SEK — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2112/a/19592
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