
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 313/03) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 359/10 

Tagállam Bulgária 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентос 
пособността на българската икономика“ 
Република България, гр. София, ул. „Славянска“ № 8 дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма 
www.opcompetitiveness.bg 
www.opcompetitiveness.bg 

A támogatási intézkedés jogcíme Открита по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с 
определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 Технологична 
модернизация в големи предприятия 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
31/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119; 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www. 
opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_ 
final_2007.pdf; 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор: 
BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи 
предприятия 
Заповед № РД-16-989/23.8.2010 г. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás X 262/2010 
Отстраняване на техническа грешка и прецизиране на включените в 
Насоките за кандидатстване изисквания за сконтиране на помощта, 
като сконтирането ще се извършва не от кандидата, а от Управляващия 
орган при всяко подаване от страна на бенефициента на искане за 
плащане, с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова 
помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, предвиден в 
регионалната карта за държавна помощ за България, и с праговете и 
интензитетите за регионална помощ, установени в Регламент на 
Комисията (ЕО) № 800/2008, както и за докладване на помощта. 
Határidő-hosszabbítás X 262/2010 
Не 

Időtartam 2010.06.04 – 2010.09.07. 

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS, Pékáru, tésztafélék gyártása, Édesség gyártása, 
Fűszer, ételízesítő gyártása, Készétel gyártása, Homogenizált, diétás étel 
gyártása, M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása, Üdítőital, ásványvíz gyártása, 
Dohánytermék gyártása, Textília gyártása, Ruházati termék gyártása, 
Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru 
gyártása, Papír, papírtermék gyártása, Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység, Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, Vegyi anyag, -termék 
gyártása, Gyógyszergyártás, Gumi-, műanyag termék gyártása, Nemfém 
ásványi termék gyártása, Fémalapanyag gyártása, Fémfeldolgozási 
termék gyártása, Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 
Villamos berendezés gyártása, Gép, gépi berendezés gyártása, Közúti
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jármű gyártása, Egyéb jármű gyártása, Bútorgyártás, Egyéb feldolgozó
ipari tevékenység, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, VILLAMOS
ENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS, VÍZEL
LÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁL
KODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS, ÉPÍTŐIPAR, KERESKEDELEM, 
GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS, SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, SZÁLLÁSHELY- 
SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ, 
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG, INGATLANÜGYLETEK, 
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG, ADMINISZT
RATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, 
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO
SÍTÁS, OKTATÁS, HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ, EGYÉB SZOLGÁL
TATÁS, HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK 
ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA, 
TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

BGN 58,67 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

Европейски фонд за регионално развитие; Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия 
с CCI Номер: 2007BG161PO003 – 49,87 BGN (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/zap_scontirane_final23082010.pdf 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_192.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 360/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SICILIA 
107. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Assessorato regionale delle attività produttive-Dipartimento regionale 
delle attività produttive 
via Degli Emiri n. 45 90145 Palermo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ 
PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/ 
PIR_DipartimentoRegionaledelleAttivitaProduttive 

A támogatási intézkedés jogcíme Aiuti agli investimenti per le micro e piccole imprese del settore 
commerciale -PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 – linea 
d'intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Art. 7 della L.R. n. 9 del 6/8/2009 pubblicata nella Gurs n. 38 del 
14/8/2009. Decreto dell’Assessore regionale delle attività prouttive 
n. 912 del 22/4/2010 pubblicato nella Gurs n. 25 del 28/5/2010. 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle atiività 
produttive n. 1292 del 24/5/2010 pubblicato nella GURS 
n. 27 del 11/6/2010. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.06.11 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Gépjármű-kereskedelem, Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem, Motorke
rékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, Nem szakosodott bolti vegyes 
kiskereskedelem, Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme, Informá
ciós, híradástechnikai termék kiskereskedelme, Egyéb háztartási cikk 
kiskereskedelme, Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme, 
Ruházat kiskereskedelem, Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem, Gyógyászati 
termék kiskereskedelme, Illatszer-kiskereskedelem, Dísznövény, 
vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem, Óra-, ékszer- 
kiskereskedelem, Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, Használtcikk 
bolti kiskereskedelem, Piaci kiskereskedelem, Nem bolti, piaci kiskeres
kedelem, Vendéglátás 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 5,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO Fesr 2007/2013 linea d'intervento 5.1.3.1 – 10,00 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://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/pofesr2007_2013_5131.html 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 385/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT 

Régió megnevezése (NUTS) MOLISE 
107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE MOLISE 
Via XXIV Maggio, 130 – Campobasso 
http://www.regione.molise.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Attività 2.1.1 «Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche» — 
Linea d'intervento B) «Risparmio energetico nelle Imprese» 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Delibera di G. R. n. 759 del 13/7/2009 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.16 del 21/7/2009 – Ed. 
Straordin. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.07.21 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,90 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 0,10 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

FESR POR 2007/2013 – 3,68 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

75,00 % — 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe 
történő beruházáshoz nyújtott környezetvé
delmi támogatás (22. cikk) 

25,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/948725F256F67142C1257601002FF5EA?OpenDocu
ment 

Állami támogatás hivatkozási száma X 388/10 

Tagállam Spanyolország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) PAIS VASCO 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság GOBIERNO VASCO – DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA 
C/ Donostia 1 
01010 – Vitoria 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, 
alimentario y pesquero. 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Decreto 218/2010, de 27 de julio, de ayudas a la investigación, 
desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero. 
(Boletín Oficial del País Vasco n o 183, 22.9.2010) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.09.22 – 2015.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, Élelmiszer
gyártás, Italgyártás 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,80 (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 % 

Alapkutatás (31. cikk (2) bekezdés a) pont) 100,00 % — 

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont) 50,00 % — 

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

25,00 % — 

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

75,00 % — 

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott 
támogatás (35. cikk) 

1 000 000,00 EUR — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/1216/es_5344/es_18604_ 
2.html# 

Állami támogatás hivatkozási száma X 389/10 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója 276/2010 

Régió megnevezése (NUTS) ANCONA 
Nem támogatott területek
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A támogatást odaítélő hatóság Provincia di Ancona 
Via Ruggeri, 3 – 60131 Ancona 
www.formazione.provincia.ancona.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Avviso pubblico per la presentazione e gestione di misure di politica 
attiva finalizzate all'occupazione POR FSE 2007/2013 Asse I 
Adattabilità Asse II Occupabilità 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

DGP Provincia di Ancona n. 276 del 22/6/2010 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.06.22 – 2010.11.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,21 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con C (2007) 5496 del 
8/11/2007 – 0,47 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.istruzione.provincia.ancona.it/viewdoc.asp?CO_ID=7400
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