
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 153/02) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 27/10 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója 2847/2009 

Régió megnevezése (NUTS) OESTERREICH 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Austria Wirtschaftsservice GmbH 
Ungargasse 37, 1030 Wien 
http://www.awsg.at/portal/ 

A támogatási intézkedés jogcíme F. & E. & I.- sowie Umweltförderung im Rahmen der „Inlandsrichtlinien 
2009 Garantiegesetz“ 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage= 
Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004257 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X506/2009 
Erlassung von weiteren Programmdokumenten im Rahmen der im Mai 
2009 erlassenen und zur Freistellung angemeldeten 
„Richtlinien des Bundesministers für Finanzen für Garantieübernahmen 
der Austria Wirtschaftsservice GmbH gemäß § 1 Garantiegesetz 1977, 
BGBl. Nr. 296/1977, in der geltenden Fassung (Inlandsrichtlinien 2009 
Garantiegesetz)“: 
„F & E & I Förderung 2009 Garantiegesetz“; Garantien für Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsvorhaben (F&E&I-Garantien); Programm
dokument gemäß Punkt 1.3. der „Inlandsrichtlinien 2009 Garantiege
setz“ 
„Umweltförderung 2009 Garantiegesetz“; Garantien für Investitionen in 
Umwelttechnologie und Umweltschutz; Programmdokument gemäß 
Punkt 1.3. der „Inlandsrichtlinien 2009 Garantiegesetz“ 

Időtartam 2009.12.10 – 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 1 500,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 1 500,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

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 % 

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

20,00 % — 

A vállalkozások számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatások (18. cikk) 

35,00 % 20 % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

20,00 % 20 % 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

45,00 % 20 % 

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

45,00 % 20 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://rili.awsg.at/Satellite.aspx?&143=2782&145=162&8=1&136=0&150=2&149=1526&176=137 

Állami támogatás hivatkozási száma X 154/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
C/Infanta Isabel, no 1 28014 MADRID 
http://www.marm.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas a las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos 
de la Floricultura: Mejora de la comercialización 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Productores de 
Plantas Vivas y Productos de la Floricultura para mejorar la producción, 
comercialización y la formación del sector. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.6.30 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése, Évelő növény termesztése 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,08 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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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.boe.es/boe/dias/2010/03/16/pdfs/BOE-A-2010-4398.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 190/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire l'aggiornamento e/o 
formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali e la forma
zione dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti dei 
lavoratori ai fini di implementare i collegamenti fra la formazione e i 
temi dell'innovazione e della competitività (catalogo interregionale alta 
formazione - voucher) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale del Veneto 
con DGR n. 422 del 27/2/2007 e dalla Commissione Europea con 
decisione C(2007), 3329 del 13/7/2007. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.5.26 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, BÁNYÁ
SZAT, KŐFEJTÉS, FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, 
GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY- 
SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, Távközlés, Információ-technológiai 
szolgáltatás, PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLAN
ÜGYLETEK, MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, Egyéb 
személyi szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,47 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,47 (millió)
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1552 del 
26/5/2009 – 0,47 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

80,00 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm 

ATTIVITA' FSE - Direzione FORMAZIONE - Programmazione 2007-2013 

Állami támogatás hivatkozási száma X 191/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Progetti formativi rivolti alle piccole e medie 
imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
nel settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professio
nale». 
LR 10/90 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e 
organizzazione delle politiche regionali del lavoro». 
DGR n. 2327/08 della Regione del Veneto. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,50 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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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 

70,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 35,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 70,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm 

settore primario 

Állami támogatás hivatkozási száma X 192/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO 
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA 
www.regione.veneto.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire la formazione e/o 
aggiornamento dei lavoratori meno qualificati. Interventi formativi 
per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove compe
tenze dei lavoratori (formazione continua a voucher FSE). 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale del Veneto 
con DGR n. 422 del 27/2/2007 e dalla Commissione Europea con 
decisione C(2007) 3379 del 13/7/2007 e C(2007) 5633 del 
16/11/2007. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.5.5 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁL
LÍTÁS, RAKTÁROZÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, 
TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,57 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 4,57 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1258 del 5/5/2009 
- 4,57 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

80,00 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm 

ATTIVITA' FSE - Direzione FORMAZIONE - Programmazione 2007-2013
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