
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 170/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 913/09 

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. 03/2006 – FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO 
AGROINDUSTRIALE DEL VULTURE 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera di Giunta Regionale n. 1192 del 8 agosto 2006; Delibera di 
Giunta Regionale n. 2076 del 29 dicembre 2006 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2006.8.8–2008.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás, Italgyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR BASILICATA 2000-2006 – MISURA III.1.D.1 – 1,50 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=
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Állami támogatás hivatkozási száma X 209/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) 
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Tlf. 902300903 / 981541147. Fax: 981558844 

http://www.igape.es/index.php?lang=es 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas del Igape a estudios y análisis para la toma de medidas espe
cíficas (Procedimiento IG108) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG n o 80, de 29 de abril) por la 
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases regu
ladoras de las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de 
las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concur
rencia competitiva. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.5.31–2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,10 (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 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument
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Állami támogatás hivatkozási száma X 210/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója ES 

Régió megnevezése (NUTS) CATALUNA 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Centro de Innovación y Desarrollo (CIDEM) 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
www.acc10.cat 

www.acc10.cat 

A támogatási intézkedés jogcíme Línea de préstamos para proyectos de R+D 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Resolución IUE/1625/2009, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de préstamos 
para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
(R+D) y la línea de préstamos para proyectos de implantación de 
empresas en polos de innovación. DOGC núm. 5401 de 16.6.2009 
(Anexo 1 y apartado 1 del anexo 2). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X 599 2009 
Prórroga del régimen de ayudas X599/2009 hasta el 31/12/2013 

Időtartam 2009.6.17–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 65,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Kölcsön 

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) 65,00 % 20 % 

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

40,00 % 20 % 

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

80,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/5401/09133090.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 213/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) MARCHE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Marche P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa 
Via Tiziano, 44, 60100 Ancona – tel. 0718063820 
www.incentivi.mcc.it/marche 

A támogatási intézkedés jogcíme Legge 1329/65 – agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove 
macchine utensili o di produzione 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 3/8/2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.6.1–2013.12.31. 

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 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.incentivi.mcc.it/incentivi_regionali/marche/allegati/scheda_tec_1329_09_11_09.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 214/10 

Tagállam Lettország 

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

A támogatást odaítélő hatóság v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV-1442 
www.liaa.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicinā 
šanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

30.3.2010. Ministru Kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par 
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai — atbalsts partnerībās organizētām apmā
cībām” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” 

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.- 
641.punkts). 
Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums 
(185.-190.punkts). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.4.15–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, BÁNYÁ
SZAT, KŐFEJTÉS, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Textília gyártása, Ruhá
zati termék gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás 
(kivéve: bútor), fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, 
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj- 
feldolgozás, Vegyi anyag, -termék gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, 
műanyag termék gyártása, Nemfém ásványi termék gyártása, Fémalap
anyag gyártása, Fémszerkezet, -épületelem gyártása, Fűtési kazán, radi
átor, fémtartály gyártása, Gőzkazán gyártása, Fémalakítás, porkohászat, 
Fém felületkezelése, megmunkálása, Evőeszköz, szerszám, általános 
fémáru gyártása, Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, 
Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Hajó, csónak 
gyártása, Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása, Légi-, űrjármű gyártása, 
Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, 
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, 
GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ 
GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐ
DÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, Gépjárműjavítás, karbantartás, SZÁL
LÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉG
LÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, SZAKMAI, TUDOMÁ
NYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, Munkaerőpiaci szolgáltatás, Utazás
közvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás, Biztonsági, nyomozói tevé
kenység, Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Adminisztratív-, 
kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás, KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; 
KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZ
SÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, Alkotó-, művészeti-, szórakoztató
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tevékenység, Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevé
kenység, Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység, EGYÉB SZOL
GÁLTATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 2,52 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Komisijas lēmums 18-XII-2007 ar ko pieņem darbības programmu 
Kopienas palīdzībai no Eiropas Sociālā fonda atbilstīgi konverģences 
mērķim Latvijas reģionos CCI 2007LV051PO001. – 10,08 LVL (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://likumi.lv/doc.php?id=208009
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