
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 75/06) 

Támogatás száma X 350/2009 

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 degli interventi per la promo
zione di misure di protezione ambientale 

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. 369 
di data 27 febbraio 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 e s. m.) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N42/2000 
Adeguamento al Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 degli 
interventi per la promozione di misure di protezione ambientale 

Időtartam 2009.01.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

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 % 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 
2008) 

55,00 % — 

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

55,00 % — 

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

40,00 % — 

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

65,00 % — 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

65,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.industria.provincia.tn.it 

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

Támogatás száma X 448/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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 
www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione 
sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione 
dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di 
investimento (Legge regionale 19 dicembre 2001 n. 36) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo 
economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Indivi
duazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti 
industriali e delle aree laziali di investimento”, BURL n. 36 del 29/ 
12/01, S.O. n. 7; 
R.R. 28/10/02, n. 2 ‘Regolamento per il finanziamento dei sistemi 
produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di inves
timento’ , BURL n. 30 del 30/10/2002, S.O. n. 4, e succ. mod. 

Az intézkedés típusa Program

HU C 75/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.24.

http://www.industria.provincia.tn.it
http://www.artigianato.provincia.tn.it
http://www.regione.lazio.it


A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 125/2002 
Módosítás XT 96/2002 
Módosítás XS 113/2006 

Időtartam 2009.04.08 - 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 3,50 (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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

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

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

25 % 35 % 

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

75 % — 

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

100 % — 

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

25 % 30 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=28 

Támogatás száma X 567/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) UMBRIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria 
Via Mario Angeloni 61 
06124 Perugia 
www.regione.umbria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme regime di aiuto a favore degli investimenti per l'innovazione tecnolo
gica, tutela ambientale, innovazione organizzativa e commerciale e 
sicurezza sui luoghi di lavoro delle PMI ex art. 13 e 15 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L. 598/94 art. 11 

Az intézkedés típusa Program
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A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.05.18 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % — 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it 

Támogatás száma X 568/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma della Sardegna_ Assessorato dell'industria 
Viale Trento, 69 
09123 Cagliari 
www.regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme INTERVENTI PERINNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIEN
TALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,INNOVAZIONE COMMER
CIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art.11 lett. b) 
Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 e pubb
licato nel sito www.regione.sardegna.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.05.01 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, Szállítást kiegészítő tevékenység, Információ-tech
nológiai szolgáltatás, Információs szolgáltatás
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A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR Fesr 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna appro
vato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5728 del 
20 novembre 2007 - 8,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1 

Támogatás száma X 86/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Assessorato delle Attività produttive. Dipartimento delle Attività 
Produttive 
Via degli emiri n. 45 
90145 Palermo 
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti agli investimenti per le imprese, singole o associate, insediate in 
aree PIP di cui al P.O. FESR Sicilia 2007-2013, obiettivo operativo 
5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Artt. 7 e 11 della L.R. n. 9 del 6/08/2009, pubblicata nella GURS n. 38 
del 14/08/2009. Decreto dell’Assessore alla Cooperazione n. 2938 del 
05/11/2009 che approva le direttive per la concessione delle agevola
zioni del PO FESR 2007/2013, linee d'itervento 5.1.2.1 -5.1.2.2 ( linee 
accorpate). Decreto del Dirigente Generale della Cooperazione n. 3455 
del 28/12/2009, pubblicato nella GURS S.O. n. 61 del 31/12/2009. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.12.31 - 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,52 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee d'intervento 
5.1.2.1-5.1.2.2 ( linee accorpate) - 13,05 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

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

20,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

45,00 % 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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/ 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm
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