
IV 

(Tájékoztatások) 

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) 

(2010/C 49/01) 

Támogatás száma X 346/2009 

Tagállam Dánia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) — 

A támogatást odaítélő hatóság Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
DK-1256 København K 
Danmark 

www.ens.dk 

A támogatási intézkedés jogcíme Forsøgsordning for elbiler 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til 
forsøgsordning for elbiler. 
Forsøgsordningen for elbiler - Indkaldelse af ansøgninger 2008 (afsnit 
8 henviser til statsstøttereglerne). 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.11.28 – 2012.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

DKK 10,00 (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 % 

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

55,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122362 

http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik/elbiler/Indkaldelse%202008%20Final.pdf 

Támogatás száma X 573/2009 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria 
viale Trento 69, 09123 Cagliari 

www.regione.sardegna.it 

A támogatási intézkedés jogcíme COSTITUZIONE DI UN FONDO DI VENTURE CAPITAL (SEED 
CAPITAL, START UP CAPITALE E EXPANSION CAPITAL) PER 
L’INVESTIMENTO IN IMPRESE INNOVATIVE 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25 
Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 
pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 e pubb
licato nel sito www.regione.sardegna.it 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.05.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR, Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás, Infor
máció-technológiai szolgáltatás, Információs szolgáltatás, Természettu
dományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Divat-, formatervezés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kockázati tőke 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR Fesr 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna appro
vato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5728 del 
20 novembre 2007 - 6,81 EUR (millió)
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
(28–29. cikk) 

1 500 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1 

Támogatás száma X 575/2009 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
KOTNIKOVA 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 

http://www.mg.gov.si/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

17. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 
132/06, 23/07, 107/08 in 36/2009) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XR 74/2007 
NE 
Módosítás XR 74/2007 
POOSTRITEV MERIL IN USKLADITEV Z UREDBO GBER 

Időtartam 2007.03.19 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szálláshely-szolgáltatás, Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Sredstva Skupnosti predstavljajo 85 % celotnega zneska pomoči, kar 
znese 113,5 mio EUR. - 113,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

30,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED4467.html
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Támogatás száma X 652/2009 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Kotnikova 28 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

http://www.mddsz.gov.si/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Programi zaposlovanja 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

katalog ukrepov APZ 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás X 44/2009 
podaljšanje za eno leto 
Módosítás X 44/2009 
Sprememba proračuna sheme 

Időtartam 2009.01.01 – 2011.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Udeležba ESS sredstev v višini 85 %, kar znaša 13,6 mio EUR - 
13,60 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem 

Kkv-többlettámogatás % 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvéte
léhez bértámogatás formájában nyújtott támo
gatás (40. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdf/240709_katalog_APZ.pdf 

Támogatás száma X 797/2009 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA 
87. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
C/ Río Alberche, s/n o 
45071 – Toledo 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm 

A támogatási intézkedés jogcíme AYUDAS PROGRAMA HITO (Haciendo Investigación Tecnológica 
Orientada) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. n o 
276 de 18/11/2003) 

Az intézkedés típusa Program 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.17 – 2010.04.17. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 3,00 (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 % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 70,00 % — 

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

45,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/07/16/pdf/2009_10311.pdf&tipo= 
rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/09/03/pdf/2009_12675.pdf&tipo= 
rutaDocm

HU 2010.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 49/5

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/07/16/pdf/2009_10311.pdf&amp;tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/07/16/pdf/2009_10311.pdf&amp;tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/09/03/pdf/2009_12675.pdf&amp;tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/09/03/pdf/2009_12675.pdf&amp;tipo=rutaDocm

