
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 109/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 389/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LAZIO 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE LAZIO- Dipartimento Economico e Occupazionale – Dire
zione regionale Programmazione Economica 
Via Cristoforo Colombo n. 212- 00147 ROMA 
www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupa
zione- Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produt
tiva»- Attività 2 «Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2007, n.39 «Obiet
tivo Competitività regionale e Occupazione – Programma operativo 
cofinanziato dal FESR/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007- 
2013- Regione Lazio» (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 33 
-parte III -del 30/11/2007); 

— Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2008, n.611 «Poli
tica di sviluppo regionale 2007-2013. Approvazione degli indirizzi 
programmatici...» (BURL n.33 suppl. ordin. n. 106 del 6/9/2008). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.28 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

23,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupa
zione- Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produt
tiva» – 11,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás %
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Regionális beruházási és foglalkoztatási támo
gatás (13. cikk) Program 

40,00 % 20 % 

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

40,00 % — 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

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

200 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/prog_economica/argomento.php?vms=5&id=34 

Állami támogatás hivatkozási száma X 425/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Ministère de l’agriculture et de la pêche 
Ministère de l’agriculture et de la pêche 
Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des terri
toires 
Sous-direction de la forêt et du bois 
19, avenue du Maine, 75732 PARIS CEDEX 15 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/ 
aides-d-etat-projets/downloadFile/FichierAttache_5_f0/ 
aides_projet_Klaus_investissement_regime.pdf 

A támogatási intézkedés jogcíme Aides sous forme de prêts bonifiés aux pépiniéristes et aux entreprises 
de reboisement, destinés aux investissements consécutifs à la tempête 
KLAUS 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat 
Arrêté interministériel du 28 janvier 2009 portant reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle (JORF n o 0024 du 29 janvier 2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.04.15 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Erdőgazdálkodás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,90 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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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) 

10,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/foret-bois/fichier-telecharger/downloadFile/FichierAttache_1_ 
f0/100308_info-site_map-pep_etf.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 506/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Austria Wirtschaftsservice GmbH 
Ungargasse 37, 1030 Wien 
http://www.awsg.at/portal/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Garantieübernahmen nach 
§ 1 Garantiegesetz 1977 

Richtlinien des Bundesministers für Finanzen für Garantieübernahmen 
der Austria Wirtschaftsservice GmbH gemäß § 1 Garantiegesetz 1977, 
BGBl. Nr. 296/1977, in der geltenden Fassung (Inlandsrichtlinien 2009 
Garantiegesetz) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage= 
Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004257 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás ESA 93-272 
Neufassung der Richtlinien im Hinblick auf die 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Bürgschaften, 
ABL C 155/02 vom 20.6.2008 
sowie Anpassung an die 
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag, ABl. L 214/3 vom 9.8.2008 

Időtartam 2009.05.09 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1 500,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész 1 500,00 EUR (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://rili.awsg.at/Satellite.aspx?35=45 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1526&version=2 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1526&version=5 

http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=1526&version=6 

Állami támogatás hivatkozási száma X 551/09 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3 
www.szmm.gov.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek 
ellentételezésére nyújtott támogatás 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Törvényi szinten: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19.§-a. 
Végrehajtási rendelet szintjén: a foglalkoztatást elősegítő támogatá
sokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághely
zetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) 
MüM rendelet 19.§-a, 19/B-C.§-ai és a 20.§-a. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.23 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

600,00 HUF (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 fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

80,00 % —
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600006.MUM 

Állami támogatás hivatkozási száma X 552/09 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány u. 3 
www.szmm.gov.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Megállapodás keretében munkaviszonyban álló munkavállalóknak nyúj
tott képzési támogatás 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Törvényi szinten: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14/A.§-a. 
Végrehajtási rendelet szintjén: a foglalkoztatást elősegítő támogatá
sokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághely
zetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) 
MüM rendelet 8/A.§-a. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.02.23 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

500,00 HUF (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600006.MUM
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