
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 127/10) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 336/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LIGURIA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE LIGURIA 
VIA FIESCHI, 15 – 16121 GENOVA 
www.regione.liguria.it 

A támogatási intézkedés jogcíme POR 2007-2013 Asse I «Innovazione e Competitività» linea di attività 
1.2.5 «Servizi avanzati alle imprese» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 22/12/2008 pubb
licata sul BURL n. 3 del 21/1/2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.3.2 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 3,17 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) 

50 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=2_8_32_2288_$2_8_32_2288_$Fondi_europei$2_ 
8_32_2288_-1$azione1_2_5.htm$ 

http://beta.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/asse-1-linea-di-attivita-125. 
html
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Állami támogatás hivatkozási száma X 366/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Investitionsbank des Landes Brandenburg 
Steinstraße 104-106 
D-14480 Potsdam 
www.ilb.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung der Unterneh
mensaktivitäten im In- und Ausland von kleinen und mittleren Unter
nehmen (M4) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

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 

EUR 6,30 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

EFRE, OP 2007-2013 – 18,90 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ilb.de/rd/programme/2660_2664.php 

http://www.ilb.de/rd/files/documents/M4_2009_Richtlinie.pdf 

http://www.ilb.de 

Állami támogatás hivatkozási száma X 409/09 

Tagállam Olaszország
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A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) MARCHE 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia di Macerata settore VI formazione scuola 
via Armaroli 44 62100 Macerata 
http:://FORMAZIONE.PROVINCIA.MC.IT 

A támogatási intézkedés jogcíme AIUTI ALLA FORMAZIONE 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ATTO DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO D.D. N. 34 DEL 
13/2/2009. 
PUBBLICATO SUL BUR MARCHE N. 20 DEL 26/2/2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.13 – 2013.2.13. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,30 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FSE Marche 2007-2013 – 0,12 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 55,00 % 20 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 64,00 % 20 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://formazione.provincia.mc.it/formazione/aiuti_stato.asp?target= 

http://formazione.provincia.mc.it/BANDI.ASP?T=2&TARGET= 

Állami támogatás hivatkozási száma X 445/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) MACERATA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia di Macerata 
Corso della Repubblica 44 – Macerata 
http://provincia.mc.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi di formazione continua nel settore della sicurezza sul lavoro
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ATTO DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO D.D. N. 69 DEL 
26/3/2009. 
PUBBLICATO SULL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE REP. N. 99 DEL 3/4/ 
2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.4.3 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,75 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR FSE MARCHE 2007-2013 – 0,30 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 35,00 % 20 % 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://formazione.provincia.mc.it/formazione/aiuti_stato.asp?target= 

http://formazione.provincia.mc.it/bandi.asp?t=2&target= 

Állami támogatás hivatkozási száma X 449/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VALLE D'AOSTA 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Regione autonoma Valle d'Aosta- Assessorato turismo, sport 
commercio e trasporti 
Piazza Narbonne 3 
11100 AOSTA 
http://www.regione.vda.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e 
commerciali 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 
Deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 6 febbraio 2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.2.6 – 2013.12.31.
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Érintett gazdasági ágazatok KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, Személygépjármű-, könnyűgép
jármű-kereskedelme, Gépjárműalkatrész-kereskedelem, Nagykereske
delem (kivéve: jármű, motorkerékpár), Gépjármű-üzemanyag kiskeres
kedelem, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, Szállás
hely-szolgáltatás, Egyéb szálláshely-szolgáltatás, Rendezvényi étkeztetés 
és egyéb vendéglátás, Italszolgáltatás, Biztosítási ügynöki, brókeri tevé
kenység, Videokazetta, lemez kölcsönzése, Utazásközvetítés, utazásszer
vezés 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 11,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, 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 % 

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

30,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.regione.vda.it/asstur/agevolazioni_2009_i.asp
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