
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 275/10) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 24/09 

Tagállam Románia 

A tagállam azonosítója — 

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

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

http://www.mfinante.ro/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice 
durabile 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

HG nr. 1680 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 897/30.12.2008 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/HG1680-2008.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Kőolaj-, földgázkitermelés, Fémtartalmú érc bányászata, Egyéb bányá
szat, Bányászati szolgáltatás, Élelmiszergyártás, Kokszgyártás, kőolaj- 
feldolgozás, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, 
Nemfém ásványi termék gyártása, Fémfeldolgozási termék gyártása, 
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, Villamos berendezés 
gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Vízel
látás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgazdálkodás, Szennyeződés
mentesítés, Építőipar, Kereskedelem, Gépjárműjavítás, Szálláshely-szol
gáltatás, Vendéglátás, Információ, Kommunikáció, Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység, Ingatlanügyletek, Közigazgatás, Védelem, Kötelező társada
lombiztosítás, Oktatás, Humán-egészségügyi, szociális ellátás, Művészet, 
szórakoztatás, Szabadidő, Egyéb szolgáltatás, Háztartás munkaadói 
tevékenysége, Termék előállítása, Szolgáltatás végzése saját fogyasztásra, 
Területen kívüli szervezet 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

686,00 ROL (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

Állami támogatás hivatkozási száma X 25/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Niederösterreich 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Land NÖ auf Empfehlung der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsa
gentur GmbH 
Niederösterreichring 2A 
3100 St. Pölten 
ÖSTERREICH 

http://www.ecoplus.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Ecoplus Richtlinien für regionale betriebliche Investitionsprojekte in 
Niederösterreich 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Änderungsbeschluss des Aufsichtsrates der ecoplus vom 1.10.2008 
(Erstbeschluss der NÖ Landesregierung vom 9.12.1986 auf Basis des 
Landtagsbeschlusses vom 12.6.1986) 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.ecoplus.at/regionalfoerderung 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XR 113/07 
Módosítás XS 160/07 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

30,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programm regionale Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreich 
2007—2013 — 12,00 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

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

20 % — 

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

50 % —
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Állami támogatás hivatkozási száma X 26/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sachsen-Anhalt 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-lsa.de/sites/bildung/weiterbildung.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten mit 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Operationelles Programm des Landes Sachsen-Anhalt für den Prog
rammzeitraum 2007 bis 2013, §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsord
nung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 
35), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4. 2004 
(GVBl. LSA S. 246), und die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, 
MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 29.1.2008, MBl. 
LSA S. 116) in ihrer jeweils geltenden Fassung 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/ 
Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_Wirtschaftsministerium/ 
Dokumente_MW/arbeiten_und_ausbilden/53_Rili_Quali-kmu_MBl_01_ 
01_09.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XT 42/08 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

18,36 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Aktionplanebene 21.04. und 51.04. — 13,77 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 %
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Állami támogatás hivatkozási száma X 27/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Sachsen-Anhalt 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Domplatz 12 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-lsa.de/sites/bildung/ausbildung.html 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Fremdausbildung in Ausbildungskooperationen und in Verbünden 
sowie zur Förderung des externen Ausbildungsmanagements aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Operationelles Programm des Landes Sachsen-Anhalt für den Prog
rammzeitraum 2007 bis 2013, §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsord
nung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 
35), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004 
(GVBl. LSA S. 246), und die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, 
MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 29.1.2008, MBl. 
LSA S. 116) in ihrer jeweils geltenden Fassung 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/ 
Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_Wirtschaftsministerium/ 
Dokumente_MW/arbeiten_und_ausbilden/Rili_VerbundZusatzquali_ 
ext._Ausbildungsmanagement_2009_MBl.pdf 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

1,82 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Aktionsplanebene 22.16. und 52.16. — 1,37 EUR (in Mio.) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

25 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60 % 20 %
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Állami támogatás hivatkozási száma X 29/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Trento 
87. cikk (3) bekezdés c) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Industria — Provincia Autonoma di Trento 
Via G.B Trener 3 
38100 Trento TN 
ITALIA 

http://www.provincia.tn.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Agevolazione per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di 
produzioni (c.d. legge Sabatini) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Criteri e modalità per l'attuazione sul territorio provinciale della Legge 
28 novembre 1965, n. 1329 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_TRENTO/agevolazioni_ 
regionali_regione_new.html 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Feldolgozóipar 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,50 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

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) 

50 % —
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