
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 313/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 391/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT09 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo il Lavoro e l'Innova
zione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 25 del 
21.11.2008 pubblicato sul Burp n. 182 del 25.11.2008 «Aiuti agli 
investimenti e allo strat up di microimprese di nuova costituzione 
realizzate da soggetti svantaggiati» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004, art 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29.6.2004 
Regolamento Regionale del 21.11.2008, n. 25 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.09.27 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 15,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO FESR Puglia 2007-2013 – 7,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

35,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.puglia.it/web/files/industria/Modifica_REG_n252008.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 392/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT09 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il Lavoro e l'Innova
zione 
Corso Sonnino 177 – 70121 Bari 
www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Regolamento di modifica al Regolamento regionale n. 20 del 
14.10.2008 pubblicato sul Burp n. 163 del 17.10.2008 «regolamento 
per gli aiuti alle piuccole imprese innovative operative e di nuova 
costituzione». 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7 del 12.5.2004, art 44 comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29.6.2004 
Regolamento Regionale del 14.10.2008 n. 20 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.10.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO Fesr 2007-2013 – 5,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 500 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.puglia.it/web/files/innovazione/N152_01_10_10.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 393/10 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) SOUTHAMPTON 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Southampton City Council 
14 Cumberland Place 
Southampton 
SO15 2BG 
www.southampton.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Assistance for new Eastpoint Centre 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Local Government Act 2000 Part 1 especially s.2: 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000022_en_2#pt1-pb2-l1g2 
2 (1) Every local authority are to have power to do anything which 
they consider is likely to achieve any one or more of the following 
objects— 
(a) the promotion or improvement of the economic well-being of their 

area, 
(b) the promotion or improvement of the social well-being of their 

area, and 
(c) the promotion or improvement of the environmental well-being of 

their area. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2009.06.04. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támo
gatás teljes összege 

GBP 1,55 (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 % 

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

20,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.southampton.gov.uk/living/regen/eastpointredevelopment.aspx 

Állami támogatás hivatkozási száma X 394/10 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) —
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A támogatást odaítélő hatóság Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
DK-1256 København K 
Danmark 
www.ens.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Forsøgsordning for elbiler 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til 
forsøgsordning for elbiler 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X346/2009 
Forsøgsordningen for elbiler er tidligere anmeldt efter gruppefritagel
sesforordningens artikel 19. Ordningen anmeldes nu også efter artikel 
18, 24, 31, stk. 2, litra c og artikel 32. 

Időtartam 2008.11.28 – 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 11,00 (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 % 

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 % 

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % 20 % 

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

25,00 % 20 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122362
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Állami támogatás hivatkozási száma X 396/10 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Latvijas Republikas Vides ministrija 
Peldu iela 25, Rīga, Latvija LV-1494 
www.vidm.gov.lv 

A támogatási intézkedés jogcíme Atklātais konkurss “Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta 
sektorā” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 898 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā” 
nolikums” 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.09.29 – 2012.05.01. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 1,76 (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 közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=218658
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