
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 75/09) 

Támogatás száma X 301/2009 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója - 

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

A támogatást odaítélő hatóság Sächsische Aufbaubank - Förderbank 
Pirnaische Strasse 9 
01069 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Einstellung arbeitsloser Personen in zusätzliche Arbeitsverhältnisse 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Vorhabensbereich C. der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit über die Förderung von aus dem Europäis
chen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben für mehr Arbeit, mehr 
Selbständigkeit und mehr Beschäftigungsfähigkeit vom 26.08.2008 
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 29.01.2009;§§ 23, 
44 der Sächsischen Haushaltsordnung; Verordnung (EG) 1083/2006 
(Allgemeine Strukturfondsverordnung), Verordnung (EG) 1081/2006 
(ESF-Verordnung) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XE 1/2008 
Anpassung an die AGFVO 

Időtartam 2009.02.01 - 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 33,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI-Nr.: 2007 DE 051 PO 004 - 26,90 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % 

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

50,00 %

HU C 75/46 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.24.

http://www.sab.sachsen.de


A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=8073112486458 

http://www.smwa.sachsen.de/set/431/Endfassung_VwV_290109_aenderung_ESF-Richtlinie_ 
Beschaeftigungsfoerderung.pdf 

Támogatás száma X 500/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) SARDEGNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma della Sardegna, Centro Regionale di Programma
zione 
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 
http://www.regione.sardegna.it/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) “Industria, Artigianato e 
Servizi” 
DELIBERAZIONI G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 
13.05.2008 e n. 21/17 del 5.05.2009. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7/2005 e s.m.i., art. 11. 
Deliberazione Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 
13.05.2008 e n. 21/17 del 5.05.2009. 
Direttive di attuazione 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2009.05.05 - 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 150,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

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

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR 2007 - 2013 - 60,00 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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % 

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

50,00 %
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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) 

80,00 % 

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

200,00 EUR 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 30 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 30 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20090513135119.pdf 

Támogatás száma X 98/2010 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója - 

Régió megnevezése (NUTS) DANMARK 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Arbejdsmarkedsstyrelsen 
Holmens Kanal 20 
1016 København K 
www.ams.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Ansættelse med løntilskud (bemærk, at denne indberetning også 
omfatter støtteordning NN33/2004 samtidig med N172/2003). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (bemærk, at denne indberetning også 
omfatter støtteordning NN33/2004 samtidig med N172/2003). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás N172/2003 
Frem til 31. december 2013. 
Módosítás N172/2003 
Samtlige den ændrede ordnings betingelser er i overensstemmelse med 
forordning nr. 800/2008, hvorefter godkendelse af ordningen ikke er 
fornøden (den oprindelige ordning hviler både på godkendelse og tidli
gere gruppefritagelsesforordning - forordning nr. 800/2008 udvider 
den omfattede aldersgruppe for indsatsen for unge efter 6 måneders 
ledighed, og bringer dermed Danmarks ordning i overensstemmelse 
med den nugældende gruppefritagelsesforordning og den oprindeligt 
godkendte ordning). Mulighed for indsats før 6 måneders ledighed i 
den gamle, godkendte løntilskudsordning (for personer med særlig 
risiko for langvarig ledighed) er udgået i den nugældende ordning, i 
overensstemmelse med betingelserne i forordning 800/2008. 

Időtartam 2008.12.31 - 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 

DKK 664,10 (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 hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % 

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

75,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128679 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125983 

Támogatás száma X 100/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para incentivar la participación de agentes en las convocatorias 
Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución IUE/397/2009, de 16 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se abre la convocatoria para el año 2010 de las 
líneas de ayuda a la investigación, el desarrollo y la innovación (Dentro 
de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere a 
las ayudas destinadas a incentivar la participación de agentes catalanes 
en las convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet 
(apartado 3 del anexo 2 de las bases reguladoras). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.20 - 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

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

EUR 3,00 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

70,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5548/09330101.pdf 

Támogatás száma X 101/2010 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas para la realización de proyectos de núcleos cooperativos de I+D 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución IUE/397/2009, de 16 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se abre la convocatoria para el año 2010 de las 
líneas de ayuda a la investigación, el desarrollo y la innovación (Dentro 
de esta Resolución hay diversas ayudas; esta comunicación se refiere a 
las ayudas destinadas a incentivar la realización de proyectos de núcleos 
cooperativos de investigación industrial y desarrollo experimental (apar
tado 2 del anexo 2 de las bases reguladoras). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása - 

Időtartam 2010.01.20 - 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 12,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész -
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése - 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Subvención global para la Innovació Empresarial del FEDER (Decisión 
de la comisión de 7.12.2007-código del PO: 2007ES162PO006) - 
6,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

70,00 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5548/09330101.pdf
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