
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 127/06) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 16/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója GS 1-76042-5/35 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Bundesagentur für Arbeit 
Agenturen für Arbeit deutschlandweit 
www.arbeitsagentur.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie für aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinan
zierte Qualifizierungsangebote für Bezieherinnen und Bezieher von 
Kurzarbeitergeld 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Bundesanzeiger Nr. 197, Seite 4748 vom 30.12.2008 
Operationelles Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfonds 
(ESF) für die Förderperiode 2007-2013 auf der Grundlage der Verord
nung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006, der Verord
nung (EG) 
Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 
8. September 2006. 
§ 77 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01–2011.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

GS 1- 76012-12 – 40,00 EUR (millió)
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http://www.arbeitsagentur.de


Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 55,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 80,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.bundesanzeiger.de 
http://www.esf.de/portal/generator/6778/QualiKugneu.html 

Állami támogatás hivatkozási száma X 23/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Landwirtschaftliche Rentenbank 
Hochstrasse 2 
60313 Frankfurt am Main 
www.rentenbank.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) über die Verwendung des Zweckvermö
gens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank vom 12. August 2005 (BGBl. I. S. 
2363), zuletzt geändert durch Art. 175 der Neunten Zuständigkeitsan
passungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbításXS245/2007 
nein 
MódosításXS245/2007 
Anpassung an VO (EG) 800/2008 

Időtartam 2009.01.01–2014.06.30. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 2,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

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

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

—
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Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

40,00 % — 

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

45,00 % — 

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

50,00 % — 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk) 

100,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.rentenbank.de/cms/dokumente/10013159/b5df64c8/Richtlinien-ZV_2009.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 28/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SAARLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Saarland – Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland (GuW – Saarland) 
vom 1.1.2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 der Landeshaushaltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5.11.1999 (Amtsblatt vom 11.2.2000, S. 
194 ff), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsblatt 
vom 6.4.2006, S. 474 ff) – Amtsblatt des Saarlandes - 

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/HO_SL_ 
rahmen.htm 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása MódosításXS 159/06 

Die Richtlinie „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland 
(GuW – Saarland) vom 1.1.2009” ersetzt die vorherige Richtlinie 
„Gründungs- und Wachstumsfinanzierung – Saarland (GuW – Saarland) 
vom 1.1.2007” unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen und 
Möglichkeiten der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
(Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6.8.2008, 
Amtsblatt der EU L 214/3 vom 9.8.2008). 

Időtartam 2009.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész —
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http://www.rentenbank.de/cms/dokumente/10013159/b5df64c8/Richtlinien-ZV_2009.pdf
http://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm
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Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás 

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) 

50,00 % — 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/richtlinien_guw.pdf 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm 

Állami támogatás hivatkozási száma X 49/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) DEUTSCHLAND 

107. cikk (3) bekezdés c) pont, Nem támogatott területek, Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Deutscher Weinfonds A. d. ö. R 
Deutscher Weinfonds 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Gutenbergplatz 3-5 
55116 Mainz 

www.deutscheweine.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung von Beratungsleistungen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 37 Absatz 1 Weingesetz (WeinG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 985). 
Richtlinien des Deutschen Weinfonds über die Förderung der Inansp
ruchnahme von Beratungsleistungen durch kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU)in der Fassung von 2009. 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbításXA 7018/08 
Verlängerung für die Zeit ab 1.1.2009 
MódosításXA 7018/08 
Umstellung auf die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 

Időtartam 2009.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Szőlőbor termelése, Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykeres
kedelme, Ital nagykereskedelme, Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme, Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Élel
miszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme, Vendéglátás, Oktatás, 
Humán-egészségügyi ellátás
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A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 0,50 (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 % 

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

50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.deutscheweine.de/icc/Internet-DE/nav/5aa/5aa20ad9-4430-2e11-c59b-30e105f440fd&uCon= 
31e40154-dd7a-2e11-156d-57f105f440fd&uTem=0e3307d7-19f f-e401-e76c-d461d7937aae&back=h 

Állami támogatás hivatkozási száma X 76/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SAARLAND 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság Saarland – Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_wissenschaft.htm 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie des Saarlandes für die Übernahme von Bürgschaften, Garan
tien und sonstigen Gewährleistungen im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft vom 1.1.2009 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Haushaltsgesetz und Haushaltsplan: www.saarland.de/dokumente/ 
thema_haushalt_und_finanzen_hhpl_2009/Haushaltsgesetz_und_ 
Anlagen.pdf 

Landeshaushaltsordnung (LHO): http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht. 
py?d=http://sl.juris.de/sl/HO_SL_rahmen.htm 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 
nagyvállalat
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A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 10,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 200,00 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás 

A bizottsági határozat megnevezése N 197/2007, N 541/2007, N 762/2007 

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.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views; 
document&doc=10423&typ=RL 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften.htm
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