
IV 

(Tájékoztatások) 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 197/01) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 234/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes, 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa Explotación Minera (pymes) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad 
minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e 
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de 
las actividades mineras no energéticas. 
Solamente las ayudas a las PYME contempladas en los artículos 4.2 
apartado a) y la parte equivalente al mismo del artículo 4.3 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.02.15 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányászat 

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 —

HU 2010.7.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 197/1

http://www.mityc.es


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/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7762.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 235/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes, 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa Explotación Minera (formación) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad 
minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e 
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de 
las actividades mineras no energéticas. 
Solamente las ayudas a la formación contempladas en el artículo 4.4 
apartado b). 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 45/2008 
Mofidicación de las intensidades de ayuda 

Időtartam 2010.02.15 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányászat 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (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 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7762.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 236/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont, 107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes, 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
www.mityc.es 

A támogatási intézkedés jogcíme Programa Explotación Minera (I+D+i) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad 
minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e 
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de 
las actividades mineras no energéticas. 
Solamente las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación 
contempladas en el artículo 4.1 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.05.15 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányászat 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (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) 30,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7762.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 237/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SARDEGNA 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 
Professionale – Regione Sardegna 
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Coope
razione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1- 09131 Cagliari 
www. regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Avviso pubblico di chiamata di progetti per la «qualificazione profes
sionale di giovani neo-imprenditori del settore agricolo» – da realizzare 
con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013–obiettivo 
competitività regionale e occupazione- Asse I Adattabilità 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

POR FSE Sardegna 2007/2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.06.21 – 2012.07.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) — 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 0,96 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=19926 

Állami támogatás hivatkozási száma X 239/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione Acque pubbliche ed energia 
Via Cesare Battisti 23 
39100 Bolzano 
http://www.provinicia.bz.it/acqua-energia/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Impianto fotovoltaico sulla superficie della Stahlbau Pichler GmbH 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, art. 5 comma 1 lettera b 
Delibera della Giunta Provinciale n. 3721 del 13.10.2008
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Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2010.04.29. 

Érintett gazdasági ágazatok ÉPÍTŐIPAR 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

EUR 0,13 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Regolamento 800/2008 – 0,04 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.provincia.bz.it/acque-energia/incentivi/impianti-fotovoltaici.asp 

http://www.regione.taa.it/bu/2008/S1440801.pdf#Page=111
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