
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 127/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 172/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Campania 
Via s. Lucia, n. 81 NAPOLI 
http://www.regione.campania.it/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Programma Integrato per favorire l'inserimento occupazionale in 
Campania 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA FONDO 
SOCIALE EUR OPEO 2007-2013 
REGIONE CAMPANIA 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.04.07 – 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 35,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb – l'intervento è composto da due strumenti: Work Experience, 
con erogazione di «borse lavoro» (dettagliati negli allegati) e Incentivi 
all′Occupazione. 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programma Operativo Regionale Campania 
FSE 2007-2013. – 17,50 EUR (millió) 

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: 

http://www.economiacampania.net/index001.php?idc=50&part=m 

http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=724 

Állami támogatás hivatkozási száma X 174/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója —
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http://www.economiacampania.net/index001.php?idc=50&amp;part=m
http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&amp;ida=724


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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 
Viale V. Verrastro n. 8 
85100 Potenza 
www.regione.basilicata.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Formazione e Competitività di Impresa – Ulteriore finanziamento 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 24 febbraio 2010, pubb
licata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 
16 marzo 2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása MódosításX234 2009 
Modifica Aiuto X234/2009: assegnazione risorse aggiuntive pari a Euro 
3 477 869,52 

Időtartam 2010.03.16 – 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 0,87 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 – Regione Basilicata – 
1,40 EUR (millió) 

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.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=doc&dir=2698&doc=2699&link= 

Állami támogatás hivatkozási száma X 175/10 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Sächsiche Aufbaubank – Förderbank 
Pirnaische Str. 9, 01096 Dresden 
www.sab.sachsen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007.2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

VO (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO) 
VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO) 
Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB!&§PO018; www.sn-pl-eu 
§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische 
Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsminis
teriums der Finanzen
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http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=doc&amp;dir=2698&amp;doc=2699&amp;link=
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2007.01.01 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 9,27 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

2007CB163PO018 – 44,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

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

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

50,00 % — 

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

75,00 % — 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta
tása többletköltségeinek ellentételezésére nyúj
tott támogatás (42. cikk) 

85,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 176/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RIOJA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño. La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295 

A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de 
Energías Renovables: Geotermia 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 12/2009, de 9 de septiembre, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: 
Geotermia. (BOR n o 115 de 14 de septiembre de 2009) Orden 44/ 
2009, de 23 de octubre, de modificación de la Orden 12/2009, de 9 de 
septiembre(BOR n o 134 de 28 de octubre de 2009)
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.09.14 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,09 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER – 0,02 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

30,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-254249 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=187-258422 

Állami támogatás hivatkozási száma X 177/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) RIOJA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio 
C/ Marques de la Ensenada, 13 
26071 Logroño. La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295 

A támogatási intézkedés jogcíme Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, cursos de conduc
ción eficiente de vehículos. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden 40/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de 
la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte: 
cursos de conducción eficiente de vehículos B.O.R n o 129 de 19 de 
octubre de 2009. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.02 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,05 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

feder – 0,01 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://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=181-257294
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