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Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/C 127/03)
Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 172/10

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

CAMPANIA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Regione Campania
Via s. Lucia, n. 81 NAPOLI
http://www.regione.campania.it/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Programma Integrato per favorire l'inserimento occupazionale in Cam
pania

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA FONDO
SOCIALE EUR OPEO 2007-2013
REGIONE CAMPANIA

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

7.4.2010—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ
Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 35,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άλλα — l'intervento è composto da due strumenti: Work Experience,
con erogazione di «borse lavoro» (dettagliati negli allegati) e Incentivi
all′Occupazione.

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Programma Operativo Regionale Campania
FSE 2007-2013. — 17,50 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι
Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μει
ονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού
(άρθρο 40)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
%
50,00 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.economiacampania.net/index001.php?idc=50&part=m
http://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=724

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 174/10

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

—
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Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

BASILICATA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Regione Basilicata — Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e
Sport
Viale V. Verrastro n. 8
85100 Potenza
www.regione.basilicata.it

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Formazione e Competitività di Impresa — Ulteriore finanziamento

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 24 febbraio 2010, pub
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del
16 marzo 2010

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

ΤροποποίησηΧ234 2009
Modifica Aiuto X234/2009: assegnazione risorse aggiuntive pari a Euro
3 477 869,52

Διάρκεια

16.3.2010—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ
Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,87 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 — Regione Basilicata —
1,40 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
%

Ειδική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1)

25,00 %

20 %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

60,00 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm?fuseaction=doc&dir=2698&doc=2699&link=

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 175/10

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

DRESDEN
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Sächsiche Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Str. 9, 01096 Dresden
www.sab.sachsen.de

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007.2013

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

VO (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO)
VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO)
Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB!&§PO018; www.sn-pl-eu
§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische
Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der
hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsmini
steriums der Finanzen
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Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

1.1.2007—31.12.2015

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ
Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 9,27 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

2007CB163PO018 — 44,00 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύ
σεις και απασχόληση (Art. 13) Καθεστώς

30,00 %

20 %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

60,00 %

20 %

Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μει
ονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού
(άρθρο 40)

50,00 %

—

Ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με
αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο
41)

75,00 %

—

Ενίσχυση για την αντιστάθμιση των πρόσθετων
δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων
με αναπηρία (άρθρο 42)

85,00 %

—

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 176/10

Κράτος μέλος

Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

RIOJA
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio
C/ Marques de la Ensenada, 13
26071 Logroño. La Rioja
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Ener
gías Renovables: Geotermia

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Orden 12/2009, de 9 de septiembre, de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables:
Geotermia. (BOR no 115 de 14 de septiembre de 2009) Orden 44/
2009, de 23 de octubre, de modificación de la Orden 12/2009, de 9 de
septiembre(BOR no 134 de 28 de octubre de 2009)
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Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

14.9.2009—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,09 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FEDER — 0,02 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι
Περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για την
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανε
ώσιμες πηγές (άρθρο 23)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
30,00 %

—

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=156-254249
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=187-258422

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 177/10

Κράτος μέλος

Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

—

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

RIOJA
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή

Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio
C/ Marques de la Ensenada, 13
26071 Logroño. La Rioja
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, cursos de conduc
ción eficiente de vehículos.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Orden 40/2009 de 14 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en actuaciones dentro de
la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte:
cursos de conducción eficiente de vehículos B.O.R no 129 de 19 de
octubre de 2009.

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

—

Διάρκεια

2.10.2009—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

C 127/16
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Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 0,05 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

—

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

—

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

feder — 0,01 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
ΜΜΕ (άρθρο 26)

18.5.2010

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε
%
ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
50,00 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=181-257294

—

