
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 109/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 18/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VENETO 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione Produzioni Agroali
mentari 
Via Torino, 110 
30174 MESTRE VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Consolidamento e sviluppo dell’agricoltura di montagna. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Articolo 7 della legge regionale 18 Gennaio 1994 n. 2 „Provvedimenti 
per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e la 
tutela e valorizzazione dei territori montani”. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,30 (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) 

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo= 
9&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=2441&daData=1/1/2008&aData=31/12/ 
2008&scaduti=False 

http://web.intra.rve/sites/segr.giunta/Shared%20Documents/bur_internet.aspx
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Állami támogatás hivatkozási száma X 32/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Niederösterreichischer Wirtschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung 
von Kooperation 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 97/2007 

Időtartam 2009.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,20 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI:2007AT162PO001) – 0,80 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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Kooperationen_ab_20090101.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 36/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NIEDEROESTERREICH 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Niederösterreichischer Wirschafts- und Tourismusfonds 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
www.noe.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung 
von Internationalisierung 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

(1) Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts-und 
Tourismusfonds 

(2) Spezielle Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und 
Tourismusfonds für die Förderung von Internationalisierung 

(3) Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 
7300 in der jeweils gültigen Fassung 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 96/2007 

Időtartam 2009.01.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,25 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
(CCI:2007AT162PO001) – 0,80 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 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.noe.gv.at/bilder/d36/0901_Richtlinie_Internationalisierung_ab_20090101.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 57/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT09 

Régió megnevezése (NUTS) PUGLIA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innova
zione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it; www.regione.puglia.it
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A támogatási intézkedés jogcíme „Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmi energe
tico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di 
energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/ 
2008.” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7 del 12/05/04 art. 44, comma 3 „Statuto della Regione Puglia” 
LR. n. 10 del 29/06/04 
Regolamento n. 26 del 21/11/05 adottato con DGR. n 2160 del 14/ 
11/08 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO FESR Puglia 2007-2013 – 10,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMEiAAH&p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_ 
testo&p_esito=0 

http://www.sistema.puglia.it 

Állami támogatás hivatkozási száma X 58/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT09 

Régió megnevezése (NUTS) PUGLIA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innova
zione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it; www.regione.puglia.it
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A támogatási intézkedés jogcíme „Regolamento per la concessione di auiti agli investimenti e allo strt-up 
di mucro imprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svan
taggiati” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art 44, comma 3 „Statuto della Regione Puglia” 
LR. n. 10 del 29/6/2004 
Regolamento n. 25 del 21/11/08 adottato con DGR n. 2156 del 14/ 
11/08 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 15,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO Fesr Puglia 2007/2013 – 7,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMEiAAG&p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_ 
TESTO&p_esito=0 

http://www.regione.puglia.it
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