
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) 

(2009/C 262/11) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 150/08 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sardegna 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria 
Viale Trento 69 
09100 Cagliari CA 
ITALIA 

http://www.regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi per favorire la promozione per la diffusione e valorizzazione 
del prodotto Sardegna nei mercati esteri 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13 
Deliberazione n. 51/25 del 24.9.2008: Direttive di attuazione del 
Programma di incentivi a favore delle imprese. Direttive di attuazione 
per il finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti indu
striali e nell'ambito dei sistemi produttivi locali. Approvazione defini
tiva. 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id= 
11260 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.8–2009.6.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Feldolgozóipar, Információ-technológiai szolgáltatás, Tudományos kuta
tás, fejlesztés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

3,00 EUR (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 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % — 

Speciális képzés (38. cikk (2) bekezdés a) 
pont) 

— —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 152/08 

Tagállam Portugália 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Madeira 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Instituto de Desenvolvimento Empresarial IDERAM 
Avenida Arriaga 21-A 
Edifício Golden 3. o Piso 
9004-528 Funchal 
PORTUGAL 

http://www.ideram.pt 

A támogatási intézkedés jogcíme Sistema de Incentivos à Promoção da Excelência Turística da Região 
Autónoma da Madeira — SI-TURISMO 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto Legislativo Regional n. o 22/2007/M, de 7 de Dezembro, publi
cado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) 
n. o 236 e Portaria n. o 210/2008, de 3 de Dezembro, publicada no 
JORAM n. o 150 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.ideram.pt/default.asp?zone=incentivos&detalhe= 
20072013&tipo=novo&sistema=siturismo 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.4–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Tengeri személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, adminiszt
ratív és szolgáltatást támogató tevékenység, művészet, szórakoztatás, 
szabadidő 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FEDER 
Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e 
Coesão Territorial da Região Autónoma da Madeira — 12,50 EUR 
(em milhões) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

52 % 20 % 

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

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 154/08 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Limburg (NL) 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht 
NEDERLAND 

http://www.limburg.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Broedstoof Ottersum — Ideeënerf 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Algemene Subsidieverordening 2004 
— Nadere subsidieregels ter bevordering van de economische ontwik

keling 2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/ 
KennisgevingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 
Koos B.V. 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Támogatás odaítélésének időpontja 2008.12.9. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,08 EUR (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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 156/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) Niedersachsen 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Investitions- und Förderbank Niedersachsen — NBank 
Günther-Wagner-Allee 12—16 
30177 Hannover 
DEUTSCHLAND 

http://www.nbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Rahmenregelung des Landes Niedersachsen für die kommunale Förde
rung kleiner und mittlerer Unternehmen aus dem Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) in der Fondsperiode 2007—2013 (Als Rahmenre
gelung für 47 kommunale Richtlinien der Landkreise und Städte in 
Niedersachsen zur Umsetzung des EU-Freistellungsrechts und zur 
Umsetzung von De-minimis-Förderungen — die beteiligten Kommunen 
sind über den unten stehenden Weblink nachzulesen) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr an die zwischengeschaltete Stelle NBank vom 6. November 
2008 (veröffentlicht nur auf der unten stehenden Website) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.nbank.de/Oeffentliche_Einrichtungen/Wirtschaft/Investition/ 
Kommunale_KMU-Programme.php 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 228/07 

Időtartam 2008.11.6–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

11,29 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI 2007DE161PO006; CCI 2007DE162PO010 — 56,43 EUR (in 
Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % — 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott 
támogatás (27. cikk) 

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 157/08 

Tagállam Finnország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Suomi/Finland 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

http://www.mmm.fi 

A támogatási intézkedés jogcíme Bioenergiatuotannon avustus 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Valtionavustuslaki 688/2001 
Valtioneuvoston asetus 607/2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/ilmastopolitiikka/ 
bioenergia.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.10.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,00 EUR (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 valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

45 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 158/08 

Tagállam Románia 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) Romania 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Ministerul Economiei și Finanțelor 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5 
050741 București 
ROMÂNIA 

http://www.minind.ro 

A támogatási intézkedés jogcíme Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin 
Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității 
Economice (POS-CCE) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ordin al ministrului economiei și finanțelor nr. 3388/17.11.2008, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 816/5.12.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin3388schema_ 
ajutordestat-operatiunile2_1_1si2_1_2si2_3_3.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.5–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

169,19 ROL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POS – „Creșterea Competitivității Economice”, aprobat prin Decizia 
Comisiei nr. 3472 din 12 iulie 2007 – 840,33 ROL (în milioane) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % — 

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

25 % — 

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

40 % — 

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

— — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

— — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

3 550 000 ROL — 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

710 000 ROL — 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás (37. cikk) 

— —
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