
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 98/09) 

Támogatás száma X 137/2010 

Tagállam Lettország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) Latvia 
107. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Lauku atbalsta dienests 
Rīga, Republikas laukums 2 
http://www.lad.gov.lv/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumi Nr. 132 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesni
egumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” ” 
(Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 05.03.2010.) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 169/2008 
Izmaiņas ir veiktas atiecībā uz atbalsta kumulāciju, atbalsta intensitāti 
un attiecināmo izmaksu kopsummām un atbalsta pasākuma tiesisko 
ietvaru -izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi. 

Időtartam 2010.03.15 - 2013.12.30 

Érintett gazdasági ágazatok Egyéb állat tenyésztése, Fakitermelés, M.n.s. bányászat, Bányászati szol
gáltatás, Élelmiszergyártás, Italgyártás, Textília gyártása, Ruházati termék 
gyártása, Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), 
fonottáru gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység, Vegyi alapanyag gyártása, Mezőgazdasági 
vegyi termék gyártása, Festék, bevonóanyag gyártása, Tisztítószer, testá
polási cikk gyártása, Ragasztószergyártás, Illóolajgyártás, M.n.s. egyéb 
vegyi termék gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyár
tása, Nemfém ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, 
Fémszerkezet, -épületelem gyártása, Fűtési kazán, radiátor, fémtartály 
gyártása, Gőzkazán gyártása, Fémalakítás, porkohászat, Fém felületke
zelése, megmunkálása, Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása, 
Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása, Számítógép, elektronikai, 
optikai termék gyártása, Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi beren
dezés gyártása, Közúti jármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútor
gyártás, Egyéb feldolgozóipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, 
eszköz javítása, Villamosenergia-termelés, -ellátás, Gőzellátás, légkondi
cionálás, Víztermelés, -kezelés, -ellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
Hulladékgazdálkodás, Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés,
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Épületek építése, Egyéb építmény építése, Speciális szaképítés, Gépjár
műjavítás, karbantartás, Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javí
tása, Raktározás, tárolás, Éttermi-, mozgó vendéglátás, Rendezvényi 
étkeztetés és egyéb vendéglátás, Kiadói tevékenység, Hangfelvétel készí
tése, kiadása, Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés, 
Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Divat-, formatervezés, 
Állat-egészségügyi ellátás, Biztonsági rendszer szolgáltatás, Építmény 
üzemeltetés, zöldterület-kezelés, Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, 
Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása, Textil, szőrme mosása, 
tisztítása, Fodrászat, szépségápolás, Temetkezés, temetkezést kiegészítő 
szolgáltatás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

LVL 12,12 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP5_v_161109.pdf - 55,95 LVL 
(millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % 20 % 

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

8,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=206103 

Támogatás száma X 142/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BASILICATA 
107.cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia di Potenza 
Via Consolini, 30 - 85100 - Potenza 
www.provincia.potenza.it
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A támogatási intézkedés jogcíme Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di formazione 
continua aziendale e pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Determinazione Dirigenziale n. 461 del 19/02/2010 - Pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.13 del 01/03/2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2013.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,32 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 - Regione Basilicata - 
2,00 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.provincia.potenza.it/inside.asp?id=126&idNotizia=4494&pag=1 

Támogatás száma X 143/2010 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione Valle d'Aosta 
Piazza Deffeyes, 1 
11100 AOSTA 
www.regione.vda.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innova
zione - anno 2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 26 febbraio 2010
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Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.06.30 - 2011.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,80 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR 
Programma operativo competititvità regionale 2007/2013 - Valle 
d'Aosta 
Codice CCI 2007IT162PO014 - 0,72 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

200 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/innovazione_i.asp 

Támogatás száma X 144/2010 

Tagállam Szlovénia 

A tagállam azonosítója SI 

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

A támogatást odaítélő hatóság Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
http://www.mf.gov.si/slov/index.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah - zaposlo
vanje 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07) in Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C) 
Ur.l. RS, št. 19/2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása —
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Időtartam 2010.03.13 - 2013.12.31 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,38 (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 
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://Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=807 

Támogatás száma X 145/2010 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója NLD 

Régió megnevezése (NUTS) GROOT-AMSTERDAM 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Gemeente Amsterdam 
Weesperplein 4 
1000 AX Amsterdam 
www.amsterdamsklimaat.nl 

A támogatási intézkedés jogcíme Subsidieverordening met betrekking tot de aanschaf van elektrisch 
vervoer door ondernemingen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Artikel 147 Gemeentewet 
Subsidieverordening met betrekking tot de aanschaf van elektrisch 
vervoer door ondernemingen 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.29 - 2011.12.31
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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 % 

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

35,00 % 15 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/vervoer/amsterdam_elektrisch/subsidie
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