
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 109/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 305/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója X33/2007 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont 

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

A támogatási intézkedés jogcíme Förderungsrichtlinien gemäß § 35a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(AMFG) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 in der derzeit geltenden 
Fassung 

— Förderung von Unternehmen in Problemgebieten aus arbeitsmarkt
politischen Gründen gemäß § 35a Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(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 

60,00 EUR (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)
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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&version=4 

http://www.awsg.at 

Állami támogatás hivatkozási száma X 317/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Optimierung der Wärmeverteilung für die statische Heizung, für die 
Lüftungsanlagen und für die Warmwassererzeugung in der Alstersch
wimmhalle, Ifflandstr. 21, 22087 Hamburg 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.6. 

Érintett gazdasági ágazatok EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

0,05 EUR (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 % 

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

25,00 % —

HU 2010.4.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 109/23

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&amp;version=4
http://www.awsg.at
http://www.hamburg.de/umwelt
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15


A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 318/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft 
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 
www.wi.post@ooe.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien für das Tourismus-Impulsprogramm (TIP/Betriebe) des 
Landes Oberösterreich für den Zeitraum 2009 – 2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Allgemeine Richtlinien für Förderungen aus Mitteln des Landes 
Oberösterreich 

— Richtlinien für das Tourismus-Impulsprogramm (TIP/Betriebe) des 
Landes Oberösterreich für den Zeitraum 2009 – 2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Belvízi személyszállítás, Szállodai szolgáltatás, Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely szolgáltatás, Kempingszolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgál
tatás, Éttermi-, mozgó vendéglátás, Italszolgáltatás, Film-, videó, televí
zióműsor gyártása, Filmvetítés, Utazásközvetítés, Sportlétesítmény 
működtetése, Sportegyesületi tevékenység, Egyéb sporttevékenység, 
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,00 EUR (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 % 

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

16,00 % 20 % 

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

20,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-666DCA6A-E772904D/ooe/TIP_RL_Betriebe_ 
2009-2013.pdf 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-7054BD6B-7162A1DB/ooe/hs.xsl/29880_DEU_ 
HTML.htm 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at 

Állami támogatás hivatkozási száma X 332/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VALLE D'AOSTA 
107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Regione autonoma Valle d'Aosta Assessorato Attività Produttive 
Piazza della Repubblica 15 
11100 Aosta 
http://regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/default_i.asp 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, BÁNYÁSZAT, 
KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZEL
LÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

7,70 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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 % 

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

10,00 % 20 %
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A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 
(A vonatkozó szabványok megnevezése: 
normativa comunitaria vigente in materia di 
tutela ambientale) 

35,00 % 20 % 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 
idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

15,00 % — 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % — 

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.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/disposizioni_i.asp 

Állami támogatás hivatkozási száma X 368/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) GORIZIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi, 10 
34170 Gorizia 
http://www.go.camcom.it/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 700 del 1975 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 4/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 ‘Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia’ 
— Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, 

comma 76 
— Legge 27 dicembre 1975, n. 700 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.2–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, Hulladékgyűjtés, KERESKE
DELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgál
tatás, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, Információ- 
technológiai szolgáltatás, Adatfeldolgozási szolgáltatás, Műszaki vizs
gálat, elemzés, Reklámügynöki tevékenység, Divat-, formatervezés, 
Fényképészet, Utazásközvetítés, Takarítás, Zöldterület-kezelés, Csoma
golás, Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása, Textil, szőrme 
mosása, tisztítása, Fodrászat, szépségápolás, M.n.s. egyéb személyi szol
gáltatás

HU C 109/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.28.

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/disposizioni_i.asp
http://www.go.camcom.it/


A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

8,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, Kamattámogatás, 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 % 

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

15,00 % 20 % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

25,00 % — 

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

20,00 % — 

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

35,00 % 20 % 

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

20,00 % 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 % — 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf
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