
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások 
engedélyezése 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 162/04) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.29. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 677b/07 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut (ESB) pour les aides 
sous forme de garantie publique de prêts bancaires pour le financement 
d’investissements des entreprises 

Jogalap — 

Az intézkedés típusa — 

Célkitűzés — 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés — 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2008.7.14. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 48/08 

Tagállam Németország 

Régió Hamburg 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Umstrukturierungsbeihilferegelung für kleine Unternehmen in Hamburg 

Jogalap Hamburger Richtlinie über die Gewährung von Umstrukturierungsbei
hilfen für kleine Unternehmen in Schwierigkeiten 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítása 

Támogatás formája Állami kezességvállalás, Vissza nem térítendő támogatás, A tőkeinter
venció egyéb formái
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Költségvetés Tervezett éves kiadás 1 millió EUR; 
Tervezett támogatás teljes összege 6 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2008.7.1–2014.6.30. 

Gazdasági ágazat — 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Freie und Hansestadt Hamburg 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.26. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 51/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Incentivo mediante bonificaciones para el mantenimiento de los traba
jadores de edad en las empresas 

Jogalap Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para facilitar 
la adaptación laboral del sector del juguete a los cambios estructurales en 
el comercio mundial. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Foglalkoztatás 

Támogatás formája Társadalombiztosítási kedvezmény 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 4,61 millió EUR 

Támogatás intenzitása 8,5 % 

Időtartam 2011.6.1-ig 

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Servicio Público de Empleo Estatal 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.5. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 209/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Incentivo para la contratación de trabajadores excedentes del sector 
MUEBLE 

Jogalap Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para facilitar 
la adaptación laboral del sector del mueble a los cambios estructurales 
en el comercio mundial 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Foglalkoztatás 

Támogatás formája Társadalombiztosítási kedvezmény 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 2,67 millió EUR 

Támogatás intenzitása 5 % 

Időtartam 2009.9.1–2011.9.1. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Servicio Publico de Empleo Estatal 
C/Condesa de Venadito, 9 
28027 Madrid 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.8. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 210/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Incentivo mediante bonificaciones para el mantenimiento de los traba
jadores de edad en las empresas del MUEBLE 

Jogalap Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para facilitar 
la adaptación laboral del sector del mueble a los cambios estructurales 
en el comercio mundial 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Foglalkoztatás 

Támogatás formája Társadalombiztosítási kedvezmény
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Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 41,90 millió EUR 

Támogatás intenzitása 8,8 % 

Időtartam 2009.4.1–2011.4.1. 

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Servicio Publico de Empleo Estatal 
C/Condesa de Venadito, 9 
28027 Madrid 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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