
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 153/08) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 148/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ABRUZZO-MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, 
SICILIA, SARDEGNA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via Pastrengo, 22 
00185 - Roma 
www.finanze.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Articolo 2, comma 539 e ss, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 37-bis del decreto 
legge 31 dicembre n. 248, converito dalla legge 28 febbraio 2008, 
n. 31 e relativo decreto attuativo. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.1.1 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 200,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

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 

— —
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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) 

60,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.finanze.it 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/callRicAvanzataNormativa.do?is_enabled=1&reset=v 

articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24.12.2007, n.244 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_ 
domanda/Crediti+imposta/Credito+imposta+assunzioni+aree+svantaggiate/ 

Állami támogatás hivatkozási száma X 343/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Optimierung der Wärmeverteilung in dem Gebäudekomplex Binderst
raße 26-32/ Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.24. 

Érintett gazdasági ágazatok Távközlés, Információ-technológiai szolgáltatás, Információs szolgál
tatás 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,04 (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 % 

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

13,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://www.hamburg.de/ressourcenschutz 

Állami támogatás hivatkozási száma X 344/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HAMBURG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 

http://www.hamburg.de/umwelt 

A támogatási intézkedés jogcíme Installation von effizienten RLT-Anlagen für die Schwimmhalle und für 
die Nebenbereiche im KB Finkenwerder, Finksweg 82 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 LHO (Hamburg) 
http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.2.10. 

Érintett gazdasági ágazatok EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,01 (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 % 

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

5,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hamburg.de/ressourcenschutz
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Állami támogatás hivatkozási száma X 365/09 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója GR 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 
Νίκης 5-7, Αθήνα 10563 Ελλάδα 
www.mnec.gr 

A támogatási intézkedés jogcíme Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περι 
φερειακή Σύγκλιση 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Νόμος 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α'/23-12-2004) 
Άρθρο 37 του Νόμου 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α'/22-12-2006) 
Άρθρο 7 του Νόμου 3631/2008 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α'/29-1-2008) 
Άρθρα 3 και 4 του Νόμου 3752/2009 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α'/4-3-2009) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 86/2007 
Προσαρμογή και συνέχεια του καθεστώτος που είχε καταχωρηθεί με αριθμ. 
XR 86/2007 βάσει του Καν. 1628/2006 στις προβλέψεις του Καν. 800/ 
2008. 

Időtartam 2009.3.4 – 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 1 900,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés, Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás - -Επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για απόκτηση εξοπλισμού 
-Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από την επένδυση 
απασχόλησης 

A bizottsági határozat megnevezése — 

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 

40,00 % 20 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 702/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LUENEBURG 
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 in der Region Lüneburg 

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 „Weiterbildungsof
fensive für den Mittelstand (WOM)“ 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - target GmbH 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.4.24 – 2010.7.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás 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 Konvergenz: 2007DE051PO003 
Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen Kommission vom 
24. Juli 2007 - 0,08 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
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