
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 313/05) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 387/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Lazio 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Programmazione Economica 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva» 
— Attività 6 «Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi 
dell’ambiente» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2007, n. 39 «Obiet
tivo Competitività regionale e Occupazione — Programma opera
tivo cofinanziato dal FESR/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007-2013 — Regione Lazio» (Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 33-parte III-del 30.11.2007); 

— Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2008, n. 611 «Poli
tica di sviluppo regionale 2007-2013. Approvazione degli indirizzi 
programmatici …» (BURL n. 33 suppl. ordin. n. 106 del 6.9.2008). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.28–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

12,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése —
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Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Por FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva» 
— 6,00 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40 % 20 % 

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

40 % — 

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

50 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/prog_economica/argomento.php?vms=5&id=34 

Állami támogatás hivatkozási száma X 388/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Lazio 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Programmazione Economica 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, innovazione e Rafforzamento della base produttiva» 
— Attività 4 «Acquisizione di servizi avanzati per le PMI» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2007, n. 39 «Obiet
tivo Competitività regionale e Occupazione — Programma opera
tivo cofinanziato dal FESR/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007-2013 — Regione Lazio» (Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 33-parte III-del 30.11.2007); 

— Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2008, n. 611 «Poli
tica di sviluppo regionale 2007-2013. Approvazione degli indirizzi 
programmatici …» (BURL n. 33 suppl. ordin. n. 106 del 6.9.2008). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.28–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

39,00 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 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva» 
— 19,50 milioni di EUR 

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 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/prog_economica/argomento.php?vms=5&id=34 

Állami támogatás hivatkozási száma X 390/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Lazio 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Lazio 
Dipartimento Economico e Occupazionale 
Direzione regionale Programmazione Economica 
Via Cristoforo Colombo 212 
00147 Roma RM 
ITALIA 

http://www.regione.lazio.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Por FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva» 
— Attività 1 «Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2007, n. 39 «Obiet
tivo Competitività regionale e Occupazione — Programma opera
tivo cofinanziato dal FESR/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007-2013 — Regione Lazio» (Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 33-parte III-del 30.11.2007); 

— Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2008, n. 611 «Poli
tica di sviluppo regionale 2007-2013. Approvazione degli indirizzi 
programmatici …» (BURL n. 33 suppl. ordin. n. 106 del 6.9.2008). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.28–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa Kkv 
Nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

101,00 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 

Por FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
— Asse I «Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva» 
— 50,50 milioni di EUR 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50 % 35 % 

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

25 % 35 % 

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

75 % — 

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

100 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/prog_economica/argomento.php?vms=5&id=34 

Állami támogatás hivatkozási száma X 391/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Piemonte 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 
Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità e della 
cooperazione 
Via Magenta 12 
10128 Torino TO 
ITALIA 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/cooperazione/bnl.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Fondo di rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione 
— Foncooper/Regione Piemonte. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— Titolo I della legge 27.2.1985, n. 49 modificata con legge 
5.3.2001, n. 57 art. 12 (G.U. n. 66 del 20.3.2001) 

— Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato (oggi 
Ministero dello Sviluppo Economico) del 9 maggio 2001 (G.U. 
n. 171 del 25 luglio 2001) 

— Deliberazione regionale n. 11-11060 del 23.3.2009 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.4.1–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett
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A kedvezményezett típusa Kkv 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

8,00 EUR (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kedvezményes hitel 

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) 

40 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/cooperazione/bnl.htm
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