
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 39/02) 

Támogatás száma X 393/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CHEMNITZ, DRESDEN 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01096 Dresden 

www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel3 /Cìl 3 zur 
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwis
chen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

VO (EG) 1083/2006 (allg. StrukturfondVO) 
VO (EG) 1080/2006 (EFRE-VO) 
gemeinsames Programmdokument (Operationelles Programm CCI-Code 
2007CB163PO017) www.ziel3-cil3.eu 
§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsminis
teriums der Finanzen 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 166/2008 

Időtartam 2009.3.16–2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

17,45 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007CB163PO017 - 99,40 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30 % 20 % 

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

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50 % —
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A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (41. cikk) 

75 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

85 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.ziel3-cil3.eu 

Támogatás száma X 857/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 51 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Institut Català d’Energia 
C/Pamplona, 113, tercera planta 
08018 Barcelona 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para instalaciones de aprovechamiento de la energía solar 
térmica en el Marco del Programa de Energías Renovables 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ECF/409/2009, de 15 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen 
reglado en el marco del Programa de energías renovables y se hace 
pública su convocatoria para el año 2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.9.29–2010.9.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,79 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) 

37,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5472/09238002.pdf
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Támogatás száma X 41/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) PIEMONTE 
87. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Piemonte 
Direzione Attività Produttive 
Via Pisano, 6 
I – Torino 

Tel. 011.4321461 
Fax 011.4323483 
direzioneB16@regione.piemonte.it 
www.regione.piemonte.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed 
investimenti per l’innovazione dei processi produttivi. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

a) Determinazione Dirigenziale n. 386 del 23.12.2009; 
b) Determinazione Dirigenziale n. 2 dell'8.1.2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.1.19–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

30,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 
del 02/08/2007 e s.m.i. che ha approvato la partecipazione del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Prog
ramma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell’obiettivo 
«Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007/2013; 
all’interno di tale Programma operativo è presente l’Attività. «I.1.3 
Innovazione e pmi» con i medesimi contenuti e finalità della misura 
in oggetto. - 11,87 EUR million 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

10,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.piemonte.it/industria/por/tec_amb.htm
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Támogatás száma X 42/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LAZIO 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio -Dip.to Econ.co Occupazionale-Dir.ne reg.le Sviluppo 
econ.co, Ricerca Innovazione Tur. 
Via Cristoforo Colombo 212 - 00147 Roma 

www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Distretto Tecnologico delle Bioscienze - Aiuti alle imprese per progetti 
di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 
33, c.3, della LR 28.12.2007, n.26. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

1) Legge regionale 28.12.2007, n.26 art. 33 (pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n.36, S.O. n.6, del 29.12.2007); 

2) DGR 6.3.2009, n.127 (pubblicata sul BURL n.22, parte I, del 
13.6.2009) 

3) Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occu
pazionale del 30.11.2009, n.C3408 (pubblicata sul BURL, parte III, 
n.46, del 14.12.2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam Időtartam 2009.12.14–2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gyógyszergyártás, Elektronikus orvosi berendezés gyártása, Információ- 
technológiai szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12,95 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - N.B.: le filiere produttive 
interessate sono più precisamente elencate all'art. 1 del Bando allegato 
alla citata Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico 
ed Occupazionale del 30.11.2009, n.C3408; inoltre l'importo del 
finanziamento si riferisce non alla singola annualità ma all'intero 
periodo citato. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 35 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

25,00 % 35 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.filas.it
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Támogatás száma X 43/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LAZIO 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio -Dip.to Econ.co Occupazionale-Dir.ne reg.le Sviluppo 
econ.co, Ricerca Innovazione Tur.Via Cristoforo Colombo 212 - 
00147 Roma 

www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Progetti Integrati di Frontiera (PIF) per la filiera dell'Innovazione e 
relativi alle Frontiere Tecnologiche del Distretto Tecnologico dell'Aeros
pazio 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Determinazione del Direttore 1 dicembre 2009, n.3414 «POR FESR 
2007-2013, Asse I Attività I.1. Approvazione avviso pubblico e relativa 
modulistica per la presentazione di proposte inerenti Progetti Integrati 
di Frontiera (PIF) relativi alle frontiere tecnologiche del Distretto Tecno
logico dell′Aerospazio, di cui all′Allegato 8 Sez. I della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 611 del 5.8.2008. etc.» (pubblicata sul Suppl. Ord. 
n.209 al BURL n. 46 del 14.12.2009. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.14–2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

14,35 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - N:B: Sono esclusi alcuni 
settori di attività come previsto all'art. 3 dell' All. A della Determina
zione del Direttore 1 dicembre 2009, n.3414, già citata; inoltre 
l'importo del finanziamento si riferisce non alla singola annualità ma 
all'intero periodo di programmazione. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondi POR 2007-2013; 
Fondi FAS 2007-2013. - 6,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 35 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) 
pont) 

25,00 % 35 % 

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

75,00 % — 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

85,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.filas.it
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