
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 262/12) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 832/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Madrid 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Comunidad de Madrid 
Consejería de Transportes e Infraestructuras 
C/ Maudes, 17 
28003 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid= 
1109266187248&idConsejeria=1109266187248&idListConsj= 
1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid% 
2FEstructura 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones para la adquisición de vehículos industriales alimentados 
con energías alternativas y la instalación de estaciones de llenado 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 30 de julio de 2009 de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader= 
application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_ 
BOCM&blobwhere=1142562971093&ssbinary=true 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.9.15–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,75 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 közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35 % 20 %

HU C 262/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.4.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=<brok lin=0>1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=<brok lin=0>1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%<brok lin=0>2FEstructura
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971093&amp;ssbinary=true


Állami támogatás hivatkozási száma X 833/09 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Madrid 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Comunidad de Madrid 
Consejería de Transportes e Infraestructuras 
C/ Maudes, 17 
28003 Madrid 
ESPAÑA 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid= 
1109266187248&idConsejeria=1109266187248&idListConsj= 
1109265444710&language=es&pagename= 
ComunidadMadrid%2FEstructura 

A támogatási intézkedés jogcíme Subvenciones para la adquisición o transformación de turismos, 
furgones y motocicletas alimentados con energías alternativas 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Orden de 30 de julio de 2009 de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader= 
application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_ 
BOCM&blobwhere=1142562971100&ssbinary=true 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.14–2009.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Közúti áruszállítás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,75 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 közösségi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezet
védelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támo
gatás (19. cikk) 

35 % 20 % 

Állami támogatás hivatkozási száma X 835/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója GS 1-76051-27
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&amp;cid=1109266187248&amp;idConsejeria=1109266187248&amp;idListConsj=1109265444710&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&amp;blobheader=application%2Fpdf&amp;blobkey=id&amp;blobtable=CM_Orden_BOCM&amp;blobwhere=1142562971100&amp;ssbinary=true


Régió megnevezése (NUTS) Deutschland 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln 
DEUTSCHLAND 

http://www.bundesverwaltungsamt.de 

A támogatási intézkedés jogcíme ESF-Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft — eine 
gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bundesanzeiger Nr. 74, Seite 1742 vom 19. Mai 2009 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.bundesanzeiger.de 
http://www.esf.de 
http://www.esf.de/portal/generator/810/ 
programmbundesinitiativegleichstellung.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.4.30–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

22,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

GS 1-76051-27 — 80,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

55 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 836/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója GS1-76051-28 

Régió megnevezése (NUTS) Deutschland 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln 
DEUTSCHLAND 

http://www.bundesverwaltungsamt.de

HU C 262/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.4.

http://www.bundesverwaltungsamt.de
http://www.bundesanzeiger.de
http://www.esf.de
http://www.esf.de/portal/generator/810/programmbundesinitiativegleichstellung.html
http://www.esf.de/portal/generator/810/programmbundesinitiativegleichstellung.html
http://www.bundesverwaltungsamt.de


A támogatási intézkedés jogcíme ESF-Richtlinie zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von 
Beschäftigten (Sozialpartnerrichtlinie) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bundesanzeiger Nr. 57, Seite 1373 vom 16.4.2009 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.bundesanzeiger.de 
http://www.esf.de 
http://www.esf.de/portal/generator/6818/ 
programmSozialpartnerrichtlinie.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.26–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

28,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

GS1-76051-28 — 100,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

55 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80 % —

HU 2009.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 262/31

http://www.bundesanzeiger.de
http://www.esf.de
http://www.esf.de/portal/generator/6818/programmSozialpartnerrichtlinie.html
http://www.esf.de/portal/generator/6818/programmSozialpartnerrichtlinie.html

