
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 109/08) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 5/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BAYERN 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
Odeonsplatz 4 
80539 München 
www.stmf.bayern.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Staatsbürgschaften zur Förderung von Vorhaben im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Gesetz über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien des 
Freistaates Bayern (BayRS IV, S. 695) mit den hierzu ergangenen Richt
linien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft (Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 7. November 2000, S. 292) 

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 100,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 2 159,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Garancia 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.verwaltung.bayern.de/Titelsuche-.116/index.htm?purl=http%3A%2F%2Fby.juris.de%2Fby%2FSt 
BuergG_BY_rahmen.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 649/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) STEIERMARK 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Stmk. LR, FA 6A 
Amt der Stmk. LR 
FA 6A 
Karmeliterplatz 2 
8010 Graz 
www.jugendreferat.steiermark.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Innovationsprogramm des Landes Steiermark für Investitionsprojekte 
zur Förderung von Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und 
Familien 2009-2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Regierungsbeschluss, Innovationsprogramm des Landes Steiermark für 
Investitionsprojekte zur Förderung von Freizeiteinrichtungen für Kinder, 
Jugendliche und Familien 2009-2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.7.13 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 4,00 (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 % 

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

15,00 % 20 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/beitrag/10016432/3013238 

http://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/ziel/51224645/DE/ 

http://www.jugendreferat.steiermark.at
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Állami támogatás hivatkozási száma X 682/09 

Tagállam Ausztria 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) VORARLBERG 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung VIa, Allgem. 
Wirtschaftsangelegenheiten 
Landhaus 
Römerstrasse 15 
6901 Bregenz 
www.vorarlberg.at 

A támogatási intézkedés jogcíme Verlängerung des Wirtschaftsförderungsprogrammes Vorarlberg 2007 – 
2013 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Wirtschaftsförderungsprogramm Vorarlberg 2007 – 2013 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás XS148/2007 
Verlängerung der bestehenden Beihilfe Wirtschaftsförderungsprogramm 
Vorarlberg 2007 – 2013 nach der neuen Gruppenfreistellungsverord
nung 

Időtartam 2009.7.20 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI207AT162P0003 – 0,15 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 
nyújtott támogatás (14. cikk) 

10,00 % — 

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

10,00 % — 

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

30,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/wirtschaft_verkehr/wirtschaft/wirtschaft/foerderungen/ 
wirtschaftsfoerderungen/wirtschaftsfoerderungspro/wirtschaftsfoerderungspro.htm
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Állami támogatás hivatkozási száma X 786/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója IT09 

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

A támogatást odaítélő hatóság Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innova
zione 
Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari 
www.sistema.puglia.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e 
misure temporanee per fronteggiare l'attuale situazione di crsi finanzi
aria ed economica delle micro e piccole imprese 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

L.R. n. 7 del 12/05/04, art. 44, comma 3 «Statuto della Regione Puglia» 
L.R. n. 10 del 29/06/04 
Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 
Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.1.19 – 2010.3.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 150,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb, Vissza nem térítendő támogatás – contributo in conto impianti 
determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso 
da un Soggetto finanziatore 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

PO FESR Puglia 2007/20013 – 58,00 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.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_rowid= 
AAAh67AAAAAGMPFAAC&p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_ 
TESTO&p_esito=0 

http://www.sistema.puglia.it 

http://www.regione.puglia.it
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Állami támogatás hivatkozási száma X 922/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
87. cikk (3) bekezdés a) pont, 87. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem 
támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság KfW-Bankengruppe 
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main 
www.kfw.de 

A támogatási intézkedés jogcíme KfW-Unternehmerkredit (KMU Fenster) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

KfW-Gesetz, BGBl I S. 2427 
Programmmerkblatt KfW-Unternehmerkredit 

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 5 775,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

— 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

20,00 % — 

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

20,00 % — 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/Merkblatt_ 
-_KfW-Unternehmerkredit.jsp 

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Die_Bank/KfW-Gesetz_und_Satzung/KfW_Gesetz_ 
D.pdf
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