
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 39/07) 

Támogatás száma X 12/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro - Dipartimento Formazione 
Professionale 
Via Imperatore Federico 52 Palermo 

www.regione.sicilia.it/lavoro 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione - POR Sicilia FSE 2007-2013 - Asse I Ob. speci
fico A. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Avviso pubblico n. 8 del 29/05/2009 per „la formulazione di interventi 
formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze” pubblicato 
sulla GURS n. 39 del 21/08/2009 in attuazione del PO FSE Sicilia 
2007-2013 approvato con Decisione (CE) n. 6722 del 18/12/2007 e 
del Documento di attuazione strategica 2009-2010 approvato con 
Delibera n. 164 del 8/05/2009 della Giunta Regionale 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.08.21 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 5,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Avviso pubblico n. 8 del 29/05/2009 per „la formulazione di interventi 
formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze” pubblicato 
sulla GURS n. 39 del 21/08/2009 in attuazione del PO FSE Sicilia 
2007-2013 approvato con Decisione (CE) n. 6722 del 18/12/2007 e 
del Documento di attuazione strategica 2009-2010 approvato con 
Delibera n. 164 del 8/05/2009 della Giunta Regionale 
-20,00 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 45,00 % 10 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g09-39/g09-39.html 

Támogatás száma X 15/2010 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) EAST ANGLIA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság East of England Development Agency 
Victory House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 
9ZR 

http://www.eeda.org.uk/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Adnams Bio Energy 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regional Development Agency Act 1998 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.12.11. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

GBP 1,32 (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) 

45,00 % 20 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.eeda.org.uk/erdf.asp 

Go to bottom of page and click link to GBER awards 

Támogatás száma X 28/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Xunta de Galicia 
Edificios Administrativos San Caetano - San Caetano, s/n 
E-15704 Santiago de Compostela - A Coruña 
Tel.: 981-545400 

http://www.xunta.es/ 

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/ 
area-de-planificacion-e-fondos 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas regionales a la inversión y empleo en la Comunidad Autónoma 
de Galicia en aplicación del Reglamento (CE) 800/2008, de 6 de agosto 
de 2008. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 432/2009, de 11 de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas regionales a la inversión y al empleo en la Comunidad Autó
noma de Galicia en aplicación del Reglamento (CE) 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto, por el que se declaran determinadas cate
gorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado CE. 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
Decreto 11/2009, de 8 de enero, 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.15 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 102,40 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, Kezességvállalás, Vissza nem térítendő támo
gatás, Visszatérítendő előleg 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEADER 
FEDER 
-226,60 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ 
c54b6562d8bc47cec12576890062bfa6/$FILE/24200D001 P005.PDF 

Támogatás száma X 29/2010 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Wirtschaftsservice Burgenland AG 
Marktstraße 3 
7000 Eisenstadt 

www.wibag.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien für die Förderung von Beratungsleistungen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinien für die Förderung von Beratungsleistungen 
Landesamtsblatt Nr. 516/2009 vom 30.12.2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS272/2007 
Änderung zu XS272/2007 

Időtartam 2010.01.01 - 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,55 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI2007AT161PO001 - 0,41 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 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Downloads/Beratungsrichtlinie_September.2009.pdf 

Támogatás száma X 32/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BERLIN 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87 cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Oranienstraße 106 
10969 Berlin 

http://www.berlin.de/sen/ias/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Übernahme von 
Auszubildenden aus Konkursunternehmen) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung Berlin 
Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur 
Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 8.5.2007 (ABl. 
Nr. 22, S. 1366-1368 vom 25.05.2007) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.04.01 - 2010.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,16 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 75,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/ausbildung/ 

http://www.hwk-berlin.de/fbb
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