
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 109/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 553/09 

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 foglalkoztatásához bértámogatás formá
jában 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 16.§-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 11.§-a. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.23–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 600,00 (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 % 

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

60,00 % — 

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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Állami támogatás hivatkozási száma X 554/09 

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 Hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formá
jában 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 16.§-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 11.§-a. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.23–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 6 300,00 (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 % 

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

50,00 % — 

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 561/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Centre National de la Cinématographie 
12 rue de Lübeck 
75116 Paris 
France 
www.cnc.fr 

A támogatási intézkedés jogcíme Soutien aux investissements des industries techniques 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Décret n o 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des 
industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel (JO du 
21 mars 2006), modifié par le Décret n o 2008-1015 du 1er octobre 
2008 (JO du 3 octobre 2008) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.7.1–2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,50 (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) 

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.cnc.fr/Site/Template/A2.aspx?SELECTID=24&ID=25&TextId=241&Dsecteur=0&Dtexte= 
0&Dpublication=0&ret=1&t=1 

Állami támogatás hivatkozási száma X 564/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság FONDARTIGIANATO – Fondo Artigianato Formazione 
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 
00185 Roma 
Italia 
http://www.fondartigianato.it/
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A támogatási intézkedés jogcíme INVITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’DI FORMAZIONE 
CONTINUA 
— PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 
— NELL’AMBITO DI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E/O RIST

RUTTURAZIONE DI AZIENDE IN CRISI 
— A SOSTEGNO DEL MEZZOGIORNO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 
29 Dicembre 2000) 

— Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n o 289 (G.U. n. 305 del 
31 Dicembre 2002) 

— Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n o 311 (G.U. 
n. 306 del 31 Dicembre 2004) 

— Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n o 35, 
convertito nella legge 14 maggio 2005, n o 80 (G.U. n. 111 del 
14 Maggio 2005) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.5.11–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 17,00 (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 % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html 

http://www.fondartigianato.it/ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 622/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) OBEROESTERREICH 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Wirtschaft 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
www.land-oberoesterreich.gv.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Wirtschafts-Implusprogramm des Landes Oberösterreich bis 
31.12.2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Förderungsrichtlinie Wirtschafts-Impulsprogramm des Landes Oberös
terreich für den Zeitraum 1.1.2009–31.12.2013. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XS 162/2007; XR115/2007 
Verlängerung 
XS 162/2007 
XR 115/2007 

Időtartam 2009.6.30–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 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 % 

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

16,00 % 36 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-7054BD6B-7162A1DB/ooe/hs.xsl/26536_DEU_ 
HTML.htm# 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-B7BB5205-3FEC559E/ooe/WIP_RL_2009-2013_ 
Vers_19102009_.pdf 

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