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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 139/02)

Támogatás száma X 601/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) LOMBARDIA
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lombardia
Via Fabio Filzi 22, 20124 MIlano
www.regione.lombardia.it

A támogatási intézkedés jogcíme Bando di invito a presentare proposte di Accordi Istituzionali per la rea
lizzazione di Programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroali
mentare, salute, manifatturiero avanzato a valere sul „Fondo per la 
promozione di Accordi Istituzionali”

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Deliberazione di Giunta Regionale n. 5200 del 2 agosto 2007
Deliberazione di Giunta Regionale n. 8545 del 3 dicembre 2008

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.5.14 - 2013.6.30

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) 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 %

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

Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés 
c) pont)

25,00 %

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányok
hoz nyújtott támogatás (32. cikk)

65,00 %

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcso
latban felmerülő költségekhez nyújtott támoga
tás (33. cikk)

50,00 %

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
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Támogatás száma X 680/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

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

A támogatást odaítélő hatóság NBank
Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover
www.nbank.de

A támogatási intézkedés jogcíme Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeits
markt (FIFA) für
Einzelhandelsverband Harz-Heide e.V
Parkstr.7
21337 Lüneburg

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauenin den Arbeitsmarkt (FIFA) - MBl 2007, Nr. 49, 
Seite 1399

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.7.1 - 2010.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 0,12 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) 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 %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.ms.niedersachsen.de/master/C22430638_N2711970_L20_DO_1674.html

Támogatás száma X 685/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) HANNOVER
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover
www.nbank.de

A támogatási intézkedés jogcíme Fachkraft für Qualitätssicherung

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m.
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung)
i.V.m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde
rung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildungs
offensive für den Mittelstand (WOM)”

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - target GmbH
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A létező támogatási intézkedés módosítása —

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.7.27 - 2010.7.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támoga
tás teljes összege

EUR 0,12 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

CCI-Code OP Ziel RWB:
2007DE052PO007
genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom
13. Juli 2007- 0,06 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C62448208_L20.pdf

Támogatás száma X 686/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) BRAUNSCHWEIG
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover
www.nbank.de

A támogatási intézkedés jogcíme Clusterorientiertes Qualifizierungsnetzwerk im Gesundheitswesen

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m.
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung)
i.V.m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde
rung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildungsoffen
sive für den Mittelstand (WOM)”

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen 
Ost gGmbH

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.5.20 - 2011.3.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támoga
tás teljes összege

EUR 0,20 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

CCI-Code OP Ziel RWB:
2007DE052PO007
genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom
13. Juli 2007- 0,10 EUR (millió)
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Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C62448208_L20.pdf

Támogatás száma X 687/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) WESER-EMS
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank
Günther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover
www.nbank.de

A támogatási intézkedés jogcíme Kooperative Qualifizierungsstrukturen im MEMA-Netzwerk der 
Wachstumsregion

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung i.V.m.
Art. 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine Gruppenfreistellungs
verordnung)
i.V.m. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde
rung von Maßnahmen im Rahmen des Programms „Weiterbildungs
offensive für den Mittelstand (WOM)”

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.6.23 - 2011.3.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támoga
tás teljes összege

EUR 0,25 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

CCI-Code OP Ziel RWB:
2007DE052PO007
genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom
13. Juli 2007 - 0,10 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C62448208_L20.pdf


