
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 127/07) 

Állami támogatás hivatkozási száma X 90/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) SAARLAND 
Vegyes 

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

A támogatási intézkedés jogcíme Lernziel Produktivität 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§§ 23 und 44 Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO), in der Fassung 
vom 5.11.1999 (Amtsblatt des Saarlandes 2000, S.194) geändert durch 
Gesetz vom 15.2.2006 (Amtsblatt des Saarlandes 2006, S.474, 530) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása MódosításXT 5/2001 
Die Richtlinie zur Umsetzung des Programms Lernziel Produktivität 
vom 2.1.2009 ersetzt die vorherige Richtlinie zur Umsetzung des Prog
ramms Lernziel Produktivität vom 1.1.2000 unter Berücksichtigung der 
neuen Bestimmungen und Möglichkeiten der Allgemeinen Gruppenfre
istellungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission 
vom 6.8.2008, Amtsblatt der EU L 214/3 vom 9.8.2008). 

Időtartam 2009.01.02 – 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 4,30 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

E/3 EU-AB- – 3,30 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % — 

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

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rlundanlagenlzp2007_2013.pdf 

http://www.vorschriften.saarland.de/verwaltungsvorschriften/vorschriften/rl2000ml.pdf
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Állami támogatás hivatkozási száma X 94/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

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

A támogatást odaítélő hatóság Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstr. 104 – 106 
14480 Potsdam 
www.ilb.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Gewährung von Zuwendungen an kleine Unternehmen im Land Bran
denburg zur Verbilligung von Darlehen im Rahmen der Gründungs- 
und Wachstumsfinanzierung (GuW) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.01.01 – 2010.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 20,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, 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 támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.ilb.de/rd/programme/203_206.php 

http://www.ilb.de/rd/files/documents/GuW_2009_Richtlinie.pdf 

http://www.landesrecht.brandenburg.de 

Állami támogatás hivatkozási száma X 96/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója —
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Régió megnevezése (NUTS) HESSEN 
Vegyes 

A támogatást odaítélő hatóság BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH 
Schumannstraße 4-6 
60325 Frankfurt am Main 
www.bmh-hessen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Hessen Kapital für Gründung, Innovation und Wachstum hier: Investi
tionsbeteiligungen im Rahmen des Fonds „Hessen-Kapital I” 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung” 2007-2013 des Landes Hessen 
Haushaltsgesetze des Landes Hessen 
Hessisches Mittelstandsgesetz 

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 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 1,50 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás, 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 % 

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

20,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.hessen-kapital.de/Vergabekriterien_HK_I-02-10-2007.pdf 

Állami támogatás hivatkozási száma X 107/09 

Tagállam Olaszország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) BOLZANO-BOZEN 
Nem támogatott területek 

A támogatást odaítélő hatóság Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione provinciale agricoltura 
Via Brennero, 6 
39100 Bolzano 
www.provincia.bz.it 

A támogatási intézkedés jogcíme Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasforma
zione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
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Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche 
articolo 4, comma 1, lettere b), p) e q) 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2009.03.01 – 2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szol
gáltatások 

A kedvezményezett típusa KKV 

A program keretében előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

EUR 6,00 (millió) 

Kezességvállalásra elkülönített rész — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kölcsön, 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 % 

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

40,00 % — 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyúj
tott környezetvédelmi beruházási támogatás 
(21. cikk) 

30,00 % — 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környezetvé
delmi beruházási támogatás (23. cikk) 

30,00 % — 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 
támogatás (24. cikk) 

50,00 % — 

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

25,00 % — 

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

50,00 % — 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % — 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 50,00 % — 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

https://www.egov.bz.it/FileHandler.ashx?ResoID=1006961 

https://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?ID=1002628 

Állami támogatás hivatkozási száma X 123/09 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió megnevezése (NUTS) MECKLENBURG-VORPOMMERN 
107. cikk (3) bekezdés a) pont
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A támogatást odaítélő hatóság Landesförderinstiut Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 160255, 19092 Schwerin 
info@lfi-mv.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung in Unternehmen 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Veröffentlichung im Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern wird veran
lasst 

Az intézkedés típusa Program - 

A létező támogatási intézkedés módosítása — 

Időtartam 2008.12.08 – 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 — 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás 

A bizottsági határozat megnevezése — 

Közösségi forrásokból történő társfinanszí
rozás esetén 

CCI 2007 DE 051 PO 002 – 0,50 EUR (millió) 

Célkitűzések 
Maximális támogatási intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

Speciális képzés (38. cikk 1. pont) 25,00 % 30 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 60,00 % 15 % 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím: 

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Arbeits-%2c_Bildungs-_und_ 
Qualifizierungsfoerderung/_Foerderungen/Foerderung_der_Kompetenzentwicklung_in_Unternehmen/index. 
jsp?&view=3749
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