
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 49/07) 

A támogatás azonosí
tója 

X28/08 

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése (NUTS) ( 1 ) 
Hessen tartomány 
NUTS 1 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Vegyes területek 

A támogatást odaítélő 
hatóság 

Név LTH-Bank für Infrastruktur 

Cím D- 60297 Frankfurt am Main 

Internetes cím (honlap) www.lth.de 

A támogatási intéz
kedés jogcíme 

Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung nach §§ 4 bis 8 Hessisches Energiegesetz; Teil 
II, Nr. 1 (Marktvorbereitungsförderung), Nr. 2 (Entwicklungsvorhaben) und Nr. 3 (Marktan
reizförderung) 

Nemzeti jogalap (A 
nemzeti hivatalos 
lapban megjelent támo
gatás elérhetősége) 

Gesetz über die Förderung rationeller und umweltfreundlicher Energienutzung in Hessen 
(Hessisches Energiegesetz) vom 25 Mai 1990 (GVBL. I S. 174), geändert durch Art. 6 Bau- 
und Wohnungswesen-ZustÄndG v. 25.9.1991 (GVBl. I S 3ß01) und ÄndG v. 16.2.1994 
(GVBL. I S. 97) 
Az irányelvet a hesseni hivatalos közlönyben teszik közzé. 

Az intézkedés típusa Program Környezetvédelmi támogatás 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.11.1-től 2013. 10.31-ig 

Érintett gazdasági 
ágazatok 

Valamennyi támogatható gazdasági 
ágazat 

Az 1. és 3. számú jogcím esetében 

Meghatározott ágazatok - Adja meg a 
NACE Rev. 2. szerinti besorolást ( 4 ) 

A 2. számú jogcím esetében nem támogat
hatók az épülettechnikai berendezések és 
energetikai létesítmények, valamint azok alko
tóelemeinek gyártói, továbbá az értékesítéssel 
és beépítéssel foglalkozó vállalkozások (kivéve 
a beszállítókat) 

A kedvezményezett 
típusa 

Kkv igen 

Nagyvállalkozás Csak az 1. és 2. számú jogcím esetében 

Költségvetés A program keretében előirányzott teljes 
éves költségvetési összeg ( 5 ) 

Max. EUR 6,4 millió 

Támogatási eszköz 
(5. cikk) 

Vissza nem térítendő támogatás igen 

Kamattámogatás adott esetben a 3. számú 
jogcím esetében 

Közösségi forrásokból 
történő társfinanszí
rozás esetén 

Hivatkozások: 
EFRE 

A közösségi finanszírozás 
összege 

Az 1. és 2. számú jogcím 
esetében 
21 millió EUR, 2007 és 
2013 között 

( 1 ) NUTS: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 
( 2 ) Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja, vegyes területek, regionális 

támogatásra nem jogosult területek. 
( 3 ) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. 
( 4 ) NACE Rev.2 - gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben. 
( 5 ) Támogatási program esetében: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült 

adóalap-csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában.
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Általános célkitűzések Célkitűzések 

Maximális támoga
tási intenzitás (%) 

vagy Maximális 
támogatási összeg 

(nemzeti valutanem) 

Kkv-több
lettámo

gatás 

Környezetvédelmi támo
gatások (17 - 25. cikk) 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott 
környezetvédelmi beruházási támogatás (21. cikk) 

40 % 10 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi 
támogatás (22. cikk) 

40 % 10 % 

A megújuló energiaforrásokból származó energia 
előmozdítására irányuló környezetvédelmi beru
házási támogatás (23. cikk) 

40 % 10 % 

Kutatási, fejlesztési és 
innovációs támogatások 
(30 - 37. cikk) 

Kutatási és fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás (31. cikk) 

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

25 % 10 % 

Intézkedés Az általános csoportmentességi 
rendelet cikke 

Maximális támogatási intenzitás 
(kkv, nagyváll.: – 10 %) 

1. sz.: a piac előkészítéséhez nyújtott támo
gatás 

21-23 50 

2. sz.: fejlesztési projektek 31 35 

3. sz.: a piaci ösztönzők támogatása 21-23 30 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.energieland.hessen.de/irj/Energieland_Internet?cid=0749444cf22ff49359739cb2eb6f6d84 

Támogatás száma X 68/2009 

Tagállam Észtország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Tööturuamet 
Ehitajate tee 114, 15156 Tallinn, Estonia 

www.tta.ee 

A támogatási intézkedés jogcíme Puuetega inimeste tööhõive edendamine 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009”, programmi punkt 3.6 - 
„Kavandatavad tegevused” p 5.1.1 ja 5.1.5 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XE8/2008 
jah 
Módosítás XE8/2008 
kooskõlla viimine komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008, 06.08.2008
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Időtartam 2009.01.01-2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EEK 12,19 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Euroopa Sotsiaalfond - 6,15 EEK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.tootukassa.ee/public/Mitteametlik_terviktekst_301208.doc 

Támogatás száma X 349/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TRENTO 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Industria, artigianato e miniere 
Via G.B. Trener, 3 
38100 - TRENTO TN - ITALIA 

www.provincia.tn.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Adeguamento al Regola
mento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 delle misure di agevolazione 
alle medie imprese, limitatamente all'anno 2009, per la priorità «altre 
iniziative». 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. «Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova 
imprenditorialità». 
SETTORE ARTIGIANATO - Deliberazione della Giunta provinciale n. 
456 di data 6 marzo 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.) 
SETTORE INDUSTRIA - Deliberazione della Giunta provinciale n. 455 
di data 6 marzo 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 2804 di 
dat 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N 42/2000 
Adeguamento al Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 delle 
misure di agevolazione alle medie imprese, limitatamente all'anno 
2009, per la priorità «altre iniziative».
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Időtartam 2009.01.01 - 2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (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 % 

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

10,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.artigianato.provincia.tn.it/agevolazioni/legge_unica_economica/ 

http://www.industria.provincia.tn.it/elementi/Legge_unica.htm 

Támogatás száma X 592/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NORDRHEIN-WESTFALEN 
87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West
falen 
LANUV NRW 
Postfach 101052 
45610 Recklinghausen 

www.lanuv.nrw.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Ressourceneffi
zienz-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nord
rhein-Westfalen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Ressourceneffi
zienz-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Ministerialblatt des Landes NRW (MBL.NRW - Teil I, Gliederungs
nummer 702) Nr. 17 vom 23.06.2009) 
Landeshaushaltsordnung NRW i.d.Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (SGV.NRW 630) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,10 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI:2007 DE 16 2 PO 007 - 6,23 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(diverse Umweltschutznormen in den Berei
chen Wasser, Luft, Abfall) 

35,00 % 20 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

50,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

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

75,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.ziel2.nrw.de/2_Wettbewerbe_und_weitere_Foerdermoeglichkeiten/1_Wettbewerbe_2009/ 
Ressource_NRW/index.php 

http://www.sgv.lds.nrw.de 

Támogatás száma X 807/2009 

Tagállam Cseh Köztársaság 

A tagállam azonosítója 35007/09/08100 
ANO-zvýšení alokace na výzvu 

Régió megnevezése (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 
Strední Morava, Moravskoslezko 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

www.mpo.cz 

A támogatási intézkedés jogcíme Eko-energie II. výzva 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání; 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X 37/2008 
NE 
Módosítás X 37/2008 
ANO-zvýšení alokace na výzvu 

Időtartam 2008.10.01 - 2012.03.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

CZK 4 500,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

SF-ERDF (85 %) - 3 825,00 CZK (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mpo.cz/dokument29993.html 

Támogatás száma X 35/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VENETO 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA ITALIA 

www.regione.veneto.it
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A támogatási intézkedés jogcíme Programma Operativo Regionale 2007-2013 Obiettivo «Competitività 
Regionale e Occupazione» (Cofinanziamento FESR), Asse 1 «Innova
zione ed economia della conoscenza» - Linea di intervento 1.1 «Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione» - Bando Azione 1.1.2 «Contributi a favore dei 
processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di 
ricerca interne alle imprese». 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DEC. CE(2007) 4247 del 7 settembre 2007. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.28 - 2012.04.28. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 
LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZE
LÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, 
ÉPÍTŐIPAR, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNI
KÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 17,38 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programma Operativo Regionale(POR) FESR Programmazione 2007/ 
2013 obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione». - 7,98 EUR 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 40,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/POR+FESR+Azione+112+2009.htm

HU C 49/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.26.

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/POR+FESR+Azione+112+2009.htm

