
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 109/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 268/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
palazzo Strozzi Sacrati 
p.zza del Duomo 19 
50122 Firenze 
www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regolamento per le operazioni di locazione finanziaria – Legge 240/81 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

legge 240/81 
decreto dirigenziale 305/2007 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.9.9–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányá
szat, Bányászati szolgáltatás, Jégkrém gyártása, Pékáru, tésztafélék gyár
tása, Homogenizált, diétás étel gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, 
Üdítőital, ásványvíz gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyár
tása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), 
fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység, Kőolaj-feldolgozás, Vegyi alapanyag gyár
tása, Mezőgazdasági vegyi termék gyártása, Festék, bevonóanyag gyár
tása, Tisztítószer, testápolási cikk gyártása, Egyéb vegyi termék gyártása, 
Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi 
termék gyártása, Egyéb kohászati termék gyártása acélból, Nem vas fém 
alapanyag gyártása, Fémöntés, Fémfeldolgozási termék gyártása, Számí
tógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyár
tása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Vasúti, 
kötöttpályás jármű gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, Katonai harcjármű 
gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari 
tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, ÉPÍTŐIPAR, Raktá
rozás, szállítást kiegészítő tevékenység, Információ-technológiai szolgál
tatás, Információs szolgáltatás, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI 
TEVÉKENYSÉG, ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMO
GATÓ TEVÉKENYSÉG, Textil, szőrme mosása, tisztítása
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A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (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 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Toscana/regolamento%20leasing_toscana.pdf 
http://www.artigiancassa.it 

Állami támogatás hivatkozási száma X 283/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana 
palazzo Strozzi Sacrati 
p.zza del Duomo 10 
50122 Firenze 
www.regione.toscana.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti rimborsabili a favore delle imprese artigiane di produzione e 
cooperative di produzione – Programmi di sviluppo per l'artigianato 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

decreto 2868/2007 relativo all’approvazione del bando «Programmi di 
sviluppo per l'artigianato» 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.10–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányá
szat, Bányászati szolgáltatás, Jégkrém gyártása, Pékáru, tésztafélék gyár
tása, Homogenizált, diétás étel gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, 
Üdítőital, ásványvíz gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyár
tása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor),
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fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység, Kőolaj-feldolgozás, Vegyi alapanyag gyár
tása, Mezőgazdasági vegyi termék gyártása, Festék, bevonóanyag gyár
tása, Tisztítószer, testápolási cikk gyártása, Egyéb vegyi termék gyártása, 
Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi 
termék gyártása, Egyéb kohászati termék gyártása acélból, Nem vas fém 
alapanyag gyártása, Fémöntés, Fémfeldolgozási termék gyártása, Számí
tógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyár
tása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Vasúti, 
kötöttpályás jármű gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, Katonai harcjármű 
gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari 
tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, ÉPÍTŐIPAR, Raktá
rozás, szállítást kiegészítő tevékenység, Információ-technológiai szolgál
tatás, Információs szolgáltatás, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI 
TEVÉKENYSÉG, ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMO
GATÓ TEVÉKENYSÉG, Textil, szőrme mosása, tisztítása 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

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) 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://www.artigiancreditotoscano.it/images/stories/documents/psa2007_09/psa09_bando_dd2868_all.pdf 
http://www.artigiancreditotoscano.it 

Állami támogatás hivatkozási száma X 303/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
Stubenring 1 
A – 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderungsrichtlinien gemäß § 27a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG)
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) 
— Richtlinien für die Förderung von kleinen und mittleren Unter

nehmen aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gemäß § 27a Arbe
itsmarktförderungsgesetz (AMFG) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig auch nach dem ERP-Regio
nalprogramm oder dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben 
sowie im Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“: 
— Operating Phasing Out Burgenland 2007 – 2013 

(CCI2007AT161PO001) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

Niederösterreich 2007 – 2013 (CCI2007ATITO001) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreich 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO002) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO005) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Salz

burg 2007 – 2013 (CCI2007AT162TO006) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO007) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirol 

2007 – 2013 (CCI2007AT162TO008) 
— 60,00 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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&version=5%20 
http://www.awsg.at 

Állami támogatás hivatkozási száma X 304/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója X34/2007 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
Stubenring 1 
A – 1011 Wien 
www.bmwfj.gv.at
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A támogatási intézkedés jogcíme Förderungsrichtlinien gemäß § 51a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der geltenden Fassung 
— Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen gemäß § 51a Absatz 

3 – 5 Arbeitsmarktförderungsgesetz 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉG
LÁTÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 60,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig nach dem ERP-Regionalprog
ramm und dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben sowie im 
Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“: 
— Operating Phasing Out Burgenland 2007 – 2013 

(CCI2007AT161PO001) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

Niederösterreich 2007 – 2013 (CCI2007ATITO001) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oberösterreich 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO002) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Kärnten 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO005) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Salz

burg 2007 – 2013 (CCI2007AT162TO006) 
— Regionale Wettbewerbsfähigkeit Steiermark 2007 – 2013 

(CCI2007AT162PO007) 
— Programm zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirol 

2007 – 2013 (CCI2007AT162TO008) 
— 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 

20,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844& 
http://www.awsg.at
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