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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 139/12)

Támogatás száma X 404/09

Tagállam Portugália

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) NORTE, CENTRO (P), LISBOA E VALE DO TEJO, ALENTEJO, ALGARVE
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Programa Operacional Factores de Competitividade
Rua Rodrigues Sampaio n.o 13
1169-28 Lisboa
Portugal
http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat= 
33&idMasterCat=15&idLang=1

A támogatási intézkedés jogcíme Sistemas de Incentivos QREN (SI Inovação, SI Qualificação e Internacio
nalização PME, SI I&DT)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

SI Inovação – Portaria No 1464/2007
SI PME – Portaria No 1463/2007
SI I&DT – Portaria No 1462/2007

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2008.2.5 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok ÉPÍTŐIPAR

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 571,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő előleg

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén

FEDER - 3 000,00 EUR (millió)

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási 
támogatás (13. cikk) Program

20 %

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

20,00 %

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a 
környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 
tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott 
támogatás (19. cikk)

35,00 % 20 %

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

50,00 %

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk)

50,00 %
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Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 20 %

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

25,00 % 20 %

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

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

200 000,00 EUR

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.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=33&idMasterCat=15&idLang=1

Támogatás száma X 657/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) MARCHE
Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság Regione Marche servizio agricoltura forestazione e pesca
Via Tiziano, 44 60125 ancona italia
www.agri.marche.it

A támogatási intézkedés jogcíme Realizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione settore agri
colo.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

– L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 „Disciplina dei servizi per lo sviluppo 
del sistema agroalimentare regionale” – artt. 2 e 5

– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 17.10.2005 
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 29.6.2009

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.9.1 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 1,50 (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 %

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
nyújtott támogatás (32. cikk)

75,00 %

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott 
kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk)

100,00 %
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A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/aiuti%20di%20stato/ 
ricerca%20reg800 %20aree%20ricercaregle.pdf

Támogatás száma X 668/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

Régió megnevezése (NUTS) —
—

A támogatást odaítélő hatóság Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
via XX Settembre, 20 00187 Roma
www.politicheagricole.gov.it

A támogatási intézkedés jogcíme Selezione di progetti di ricerca industriale proposti da piccole e medie 
imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Legge 27 dicembre 2006, n.296 art. 1 comma 1068.
Decreto ministeriale 18829 del 5/8/2009 in corso di pubblicazione sul 
sito del Ministero e per estratto sulla Gazzetta Uffiaciale della Repubblica 
Italiana.

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2009.8.28 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, Tudományos 
kutatás, fejlesztés

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 5,00 (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 
%

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % 25 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-vigore/ 
01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-non_vigore/ 
01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/BandiOIGA-non_vigore/ 
01-20090805_BandoG_SR_progetti_ricerca_industriale.htm

http://www.politicheagricole.gov.it

Támogatás száma X 834/09

Tagállam Németország

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) —
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság Hauptzollamt
örtlich zuständiges Hauptzollamt (Adresse unter www.zoll.de)
www.zoll.de

A támogatási intézkedés jogcíme Steuerbegünstigungen für das produzierende Gewerbe sowie die Land-
und Forstwirtschaft und Spitzenausgleich für energieintensive Abnehmer

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Viertes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 15. Juli 
2009
Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 42, S. 1870, 1935, vom 21. Juli 2009

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás N 775/2006
§§ 54, 55 EnergieStG werden dahingehend geändert, dass der Kreis der 
entlastungsfähigen Energieerzeugnisse erweitert wird auf Energieer
zeugnisse, die den namentlich aufgeführten Energieerzeugnissen gemäß 
§ 2 Abs. 4 EnergieStG gleichgestellt sind. Damit soll insbesondere erreicht 
werden, dass bei der Produktion anfallende Ersatzbrennstoffe, die von 
Betrieben zum Verheizen oder anderen begünstigten Zwecken in der Pro
duktion eingesetzt werden, genauso steuerlich entlastet werden.

Időtartam 2009.7.22 - 2012.12.31

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, FELDOLGO
ZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIO
NÁLÁS, Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A kedvezményezett típusa KKV
nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 1,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

—

Célkitűzések
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Környezeti adók csökkentése formájában 
nyújtott támogatás (25. cikk)

1,00 EUR

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/energiestg/gesamt.pdf

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__54.html

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/index.html

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__55.html

Támogatás száma X 912/09

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója —

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

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, 
CULTURA, SPORT
VIA V. VERRASTRO N. 8
85100 POTENZA (PZ)
http://www.basilicatanet.it/

A támogatási intézkedés jogcíme A.P. 09/2005 - FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRO
DUTTIVO LOCALE DELLA CORSETTERIA DI LAVELLO
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége)

Delibera di Giunta Regionale n. 1945 del 26 settembre 2005

Az intézkedés típusa Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása —

Időtartam 2005.9.26 - 2006.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Kötött, hurkolt kelme gyártása, Ruházati termék gyártása, Alsóruházat 
gyártása

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg

EUR 0,25 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész —

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése —

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás 
esetén

POR BASILICATA 2000-2006 - MISURA III.1.D.3 - 0,25 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=dir&dir=3484&doc=&link=

http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=dir&dir=954&doc=&link=


