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IV 

(Tájékoztatások) 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

   

A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87.  és 88.  cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 

800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

alapján nyújtott állami támogatásokról

(2010/C 139/01)

Támogatás száma X 467/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) LOMBARDIA
107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via L. Einaudi n. 23 - 25121 BRESCIA
www.bs.camcom.it

A támogatási intézkedés jogcíme Bando di concorso per l’erogazione di contributi a favore delle imprese 
bresciane dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, 
turismo e servizi per la formazione professionale di imprenditori dirigenti 
e dipendenti anno 2009

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241
Deliberazione camerale n. 53 del 24/3/2009
Determinazione dirigenziale n. 43/PRO del 15/4/2009

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.4.15 - 2010.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 0,70 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

—
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Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=350

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=353

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=348

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=347

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=351

http://www.bs.camcom.it/

finanziamenti/Bandi camerali

Támogatás száma X 468/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) LOMBARDIA
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lombardia
Via Fabio Filzi 22
20124 Milano
Italia
www.regione.lombadia.it

A támogatási intézkedés jogcíme Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia, ambi
ente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul „Fondo 
per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni con
seguenti”

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

– l.r. 2 febbraio 2007, n.1, 
– Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2008, n. 7025 
– Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8927

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.4.1 - 2012.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 20,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

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

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 %

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont) 25,00 % 10 %
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A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
nyújtott támogatás (32. cikk)

50,00 %

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 
támogatás (33. cikk)

50,00 %

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk)

1 000 000,00 EUR

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename= 
Regione%2FDetail&cid=1213284203954&pagename=RGNWrapper

http://www.regione.lombardia.it

Támogatás száma X 498/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) BERLIN
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin
Martin-Luther-Straße 105
D-10825 Berlin
Deutschland
www.berlin.de/sen/wtf/index.html

A támogatási intézkedés jogcíme Betriebliche Anpassungsqualifizierung

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Landeshaushaltsordnung §§ 23, 44, Förderrichtlinie
Veröffentlichung auf der Internetseite des Senatsverwaltung für Wirt
schaft, Technologie und Frauen

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.5.1 - 2009.12.31

Érintett gazdasági ágazatok INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 1,09 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

kein Aktenzeichen - 0,68 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 45 %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 80 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/ 
foerderbedingungen_anpassungsqualifizierung.pdf?start&ts=1247825095&file= 
foerderbedingungen_anpassungsqualifizierung.pdf
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Támogatás száma X 569/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) UMBRIA
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Regione Umbria
Via Mario Angeloni 61
06124 Perugia
www.regione.umbria.it

A támogatási intézkedés jogcíme Regime di aiuto per agevolazioni per l’acquisto di macchinari o per il lea
sing di nuove macchine utensili o di produzione delle PMI ex art. 13 e 15

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

L. 1329/65

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.5.18 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 5,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási 
támogatás (13. cikk) Program

20,00 %

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

20,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/resources/Documenti/ 
DGR_692%20DEL%2018-05-2009_%20Regime%20Aiuto%201329_65 %20Dec_Acq%20Leasing.rtf

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it/canale.asp?id=605

http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it

Támogatás száma X 188/10

Tagállam Észtország

A tagállam azonosítója —

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

A támogatást odaítélő hatóság Sihtasutus Archimedes
Koidula 13a, Tallinn, 10125
www.archimedes.ee

A támogatási intézkedés jogcíme Meede „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2010. a määrus nr 17
„Meetme »Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine« tingi
mused”
RTL, 14.4.2010, 19, 337

Az intézkedés típusa Program -
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A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2010.4.17 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EEK 27,94 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

ERDF - 25,00 EEK (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 95,00 %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13298519


