
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 298/04) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 217/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Friuli–Venezia Giulia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive 
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano 
Via Carducci 6 
34133 Trieste TS 
ITALIA 

diana.prandi@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in 
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DPReg n. 344 del 18.12.2008 (Regolamento concernente i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per 
investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innova
zione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 
22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 85/07 

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 

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 

POR FESR 20070-2013 — 1,00 milioni di EUR

HU C 298/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.8.

mailto:diana.prandi@regione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

15 % 20 % 

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

20 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80 % — 

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

60 % — 

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

45 % — 

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

200 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0344-2008.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 219/09 

Tagállam Franciaország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Départements d'Outre-mer 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság L’office de développement de l’économie agricole des départements 
d’Outre-mer (ODEADOM) 
12 Rue Henri Rol-Tanguy 
93555 Montreuil Cedex 
FRANCE 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/aide-etudes- 
faisabilite-technique-800-2008.pdf 

A támogatási intézkedés jogcíme Aides aux études de faisabilité technique pour les départements 
d’Outre-mer 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Articles L 621-1 à L 621-11, articles R 621-1 à R 621-43 et articles R 
684-1 à R 684-12 du code rural et projet de décision du directeur de 
l'ODEADOM 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XA 7014/08 

Időtartam 2008.3.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

0,15 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás
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A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

75 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2009/02/aide-etudes-faisabilite-technique-800-2008.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 220/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Friuli–Venezia Giulia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive 
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 
Via Carducci 6 
34133 Trieste TS 
ITALIA 

giorgio.paris@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all’estero 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DPReg 350 del 22.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 371 del 
26.10.2005), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 
del 31.12.2008 — oggetto della presente comunicazione; 
DPReg 371 del 26.10.2005 (LL.RR. 2/1992 — 18/2003 — 4/2005. 
Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di 
commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promoziona
le), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 
9.11.2005. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 61/04 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Bányászat, Kőfejtés, Feldolgozóipar, Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
Légkondicionálás, Vízellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgaz
dálkodás, Szennyeződésmentesítés, Építőipar, Információ-technológiai 
szolgáltatás, Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás, Számviteli, 
könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, Építészmérnöki tevékenység; 
műszaki vizsgálat, elemzés, Természettudományi, műszaki kutatás, 
fejlesztés, Divat-, formatervezés, M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység, Takarítás, Zöldterület-kezelés, Csomagolás 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

2,90 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50 % — 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0371-2005.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 221/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Friuli–Venezia Giulia 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive 
Servizio politiche economiche e marketing territoriale 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

politiche.economiche@regione.fvg.it 
http://www.regione.fvg.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Incentivi alle PMI per l'adozione di misure di politica industriale che 
supportino progetti di sviluppo competitivo 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DPReg 354 del 22.12.2008 (Regolamento concernente criteri e moda
lità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per 
l’adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di 
sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 
2005, n. 4), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 
31.12.2008. 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás XS 243/07 

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 

30,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás
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A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FESR 2007-2013 — 2,00 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 80 % — 

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

60 % — 

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

80 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0354-2008.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 841/09 

Tagállam Egyesült Királyság 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) United Kingdom 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság HM Revenue & Customs 
100 Parliament Street 
London 
SW1A 2BQ 
UNITED KINGDOM 

http://www.hmrc.gov.uk 

A támogatási intézkedés jogcíme Climate change levy: extension of eligibility criteria for climate change 
agreements to include the manufacture of certain plastic products and 
the provision of industrial laundering services 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Finance Act 2000, Schedule 6, paragraphs 42 to 52, as amended by 
Finance Act 2009, section 117. 
Statutory Instrument 2001/662. 
Statutory Instrument 2006/59 as amended by Statutory Instrument 
2006/1848. 
Statutory Instrument 2006/60 as amended by Statutory Instrument 
2006/1931 and Statutory Instrument 2009/2458 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.10.1–2011.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása, Műanyag csomagoló
eszköz gyártása, Egyéb műanyag termék gyártása, Egyéb épület-, ipari 
takarítás, Egyéb takarítás 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

5,50 GBP (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Adóintézkedés 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti valuta
nem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Környezeti adók csökkentése formájában 
nyújtott támogatás (25. cikk) 

5,5 GBP — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel= 
pageExcise_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029892&propertyType=document
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