
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 75/10) 

Támogatás száma X 2/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) LUENEBURG, LANDKR. 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság NBank 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeits
markt (FIFA) - für BUPNET GmbH, Rote Str. 9, 21335 Lüneburg, 
Projekt: Leading with competence 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt( FIFA) - MBl. 2007, Nr. 49, 
Seite 1399 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2011.08.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,08 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

www.bupnet.de 

Támogatás száma X 5/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) GOETTINGEN 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság NBank 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeits
markt (FIFA) - für BUPNET GmbH, Am Leinekanal 4, 37073 
Göttingen, Projekt: Super Care 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) - MBl. 2007, Nr. 49, 
Seite 1399 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,19 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

www.bupnet.de 

Támogatás száma X 6/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) GOETTINGEN 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság NBank 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeits
markt (FIFA)- für BUPNET GmbH, Am Leinekanal 4, 37073 Göttingen, 
Projekt: Personalentwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) - MBl.2007, Nr.49, 
Seite 1399 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.03.01 - 2011.08.31. 

Érintett gazdasági ágazatok HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,10 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

www.bupnet.de 

Támogatás száma X 7/2010 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) HANNOVER, KRFR.ST. 
87. cikk (3) bekezdés a) pont 

A támogatást odaítélő hatóság NBank 
Günther-Wagner-Allee 12 - 16 
30177 Hannover 
www.nbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeits
markt (FIFA) - für Rubicon GmbH, Heinrich-Kümmel-Str. 8, 30169 
Hannover, Projekt: Strategien zur Entwicklung von kreativen Potenzi
alen und Chancengleichheit in Unternehmen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) - MBl. 2007, Nr. 49, 
Seite 1399 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2010.01.01 - 2011.06.30.

HU C 75/54 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.24.

http://www.bupnet.de
http://www.nbank.de


Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,14 (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 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 10 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

www.rubicon-online.de 

Támogatás száma X 102/2010 

Tagállam Hollandia 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) NOORD-NEDERLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
7900 AT GRONINGEN 
www.snn.eu 

A támogatási intézkedés jogcíme Human Resource Mangement Plus 2010 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Verordening van 3 en 10 febrauri 2010 van de Provinciale Staten van 
de Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van artikel 145 
van de Provinciewet, houdende regels betreffende de subsidiering van 
activiteiten in het MKB op het gebied van personeelsmanagement en 
verbetering inzetbaarheid werknemers in het arbeidsproces 

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 4,48 (millió)
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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 kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támo
gatás (26. cikk) 

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

http://www.snn.eu/hrm
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