
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 197/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 248/10 

Tagállam Görögország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) ELLADA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
WWW.GGB.GR, WWW.YPOIAN.GR 

A támogatási intézkedés jogcíme ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Π.Δ 93/97 (ΦΕΚ 92Α/1997) 
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ. 53Α/2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.04.30 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgazdálkodás, Szennyeződésmen
tesítés, egyéb hulladékkezelés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 30,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EYΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 24,17 EUR 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://WWW.YPOIAN.GR
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Állami támogatás hivatkozási száma X 253/10 

Tagállam Magyarország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Közép-Magyarország 
107. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11-13 
www.afsz.hu 

A támogatási intézkedés jogcíme Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.4. intézkedés 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglal
koztatásáért a Közép-magyaroszági Régióban” keretében nyújtható 
támogatásokról 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.07.01 – 2013.07.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

HUF 5 000,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Társadalmi Megújulás Operatív Program – 4 250,00 HUF (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk10077.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 254/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) GORIZIA 
Vegyes
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A támogatást odaítélő hatóság Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi, 10 
34170 Gorizia 
httpp://www.go.camcom.it 

A támogatási intézkedés jogcíme «Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 700 del 1975» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Delibere n. 22/F.G. dd. 10.3.2010 e n. 72/F.G. dd. 24/5/2010, di 
modifica ed integrazione delle norme di attuazione della L. 700/ 
1975 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 4/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia» 
— Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, 

comma 76 
— Legge 27 dicembre 1975, n. 700 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X368/2009 
Modifica dell’aiuto X368/2009 «Norme di attuazione del Regolamento 
per la gestione del Fondo Gorizia di cui alla legge n. 700 del 1975» al 
fine di inserirvi la disciplina degli aiuti alla formazione. Degli aiuti alla 
formazione beneficerà anche il settore agricolo che tuttavia resta 
escluso dalle altre misure. 

Időtartam 2010.05.17 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése, Évelő növény termesztése, Növényi 
szaporítóanyag termesztése, Állattenyésztés, Vegyes gazdálkodás, Mező
gazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás, Erdőgazdálkodás, Édesvizi 
halgazdálkodás, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, Hulladékgyűjtés, 
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, Infor
máció-technológiai szolgáltatás, Adatfeldolgozási szolgáltatás, Műszaki 
vizsgálat, elemzés, Reklámügynöki tevékenység, Divat-, formatervezés, 
Fényképészet, Utazásközvetítés, Takarítás, Zöldterület-kezelés, Csoma
golás, Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása, Textil, szőrme 
mosása, tisztítása, Fodrászat, szépségápolás, M.n.s. egyéb személyi szol
gáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 8,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

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.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 255/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) GORIZIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia 
Via Crispi, 10 
34170 – Gorizia 
http://www.go.camcom.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo 
Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Delibere n. 23/F.G. dd. 10.3.2010 ed n. 72/F.G. dd. 24/5/2010, di 
modifica ed integrazione delle norme di attuazione della L. 26/ 
1986 

— Norme di attuazione approvate con delibera n. 3/FG dd. 20.1.2009 
— Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione 

del Fondo Gorizia» 
— Legge 29 gennaio 1986, n. 26 «Incentivi per il rilancio 

dell’economia delle Province di Trieste e Gorizia» 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X367/2009 
Modifica dell’aiuto X367/2009 «Norme di attuazione del Regolamento 
per la gestione del Fondo Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986» al 
fine di inserirvi la disciplina degli aiuti alla formazione. 

Időtartam 2010.05.17 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 
LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZE
LÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, 
ÉPÍTŐIPAR, Közúti áruszállítás, költöztetés, Raktározás, szállítást kiegé
szítő tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

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.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_att_L26.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 256/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Junta de Andalucía 
Plaza de la Contratación, 3. 41071 Sevilla 

http://www.juntadeandalucia.es/index.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Prórroga XR 110/08. Ayudas regionales a la Inversión Inicial en forma 
de subvención en favor de grandes empresas 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco 
regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que se concedan por la Administración de 
la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm.127 de 27 de junio de 2008) 

Orden de 8 de julio de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Empresas Agroalimen
tarias para la transformación y comercialización de productos a 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XR 110/08 

Prórroga XR 110/08. Ayudas regionales a la Inversión Inicial en forma 
de subvención en favor de grandes empresas 

Időtartam 2010.05.25 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 30,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Decisión de la Comisión Europea de 3 de diciembre de 2007, por la 
que se adopta el programa operativo de intervención comunitaria del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía en el marco del 
objetivo de convergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Porcentaje máximo de financiación comunitaria es el 70 %, no 
obstante, el importe de la financiación comunitaria dependerá de 
cada proyecto. – 21,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/127/d/updf/d1.pdf 

Enlace directo a la base legal del régimen. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/141/d/updf/d2.pdf 

Enlace directo a la base legal del régimen.
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