
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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) 

(2009/C 149/06) 

Állami támogatás hivatkozási 
száma 

X 24/08 

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Hessen tartomány, NUTS 1 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Vegyes terület 

A támogatást odaítélő hatóság Név Investitionsbank Hessen 

Cím Schumannstr. 4-6 
60325 Frankfurt am Main 
DEUTSCHLAND 

Internetes cím (honlap) http://www.ibh-hessen.de/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW Hessen) 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhető
sége) 

Richtlinie Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen sowie Ergänzendes 
Merkblatt zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen 
Keine Richtlinie des Landes, Fundstelle im Internet (s.u.) 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.ibh-hessen.de/Kredite_GUW.cfm 

Az intézkedés típusa Program igen 

A létező támogatási intézkedés 
módosítása 

Bizottsági támogatási szám 

Határidő-hosszabbítás XS 24/02 

Módosítás igen 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.10.1 -től 2013.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

igen 

A kedvezményezett típusa Kkv igen 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg ( 4 ) 

A kölcsön összege kb. 140 millió EUR évente, a 
kamattámogatás összege kb. 0,4 millió EUR évente 

Támogatási eszköz (5. cikk) Kamattámogatás igen 

Kölcsön igen 

Egyéb (Kérjük megadni) Kölcsön kamattámogatással
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Általános célkitűzések Célkitűzések Maximális támogatási inten
zitás (%) vagy Maximális 
támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámo
gatás % 

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

Igen. Kizárólag beruházási 
támogatást nyújtanak. 

10/20 % 

( 1 ) NUTS: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. 
( 2 ) Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja, vegyes területek, regionális 

támogatásra nem jogosult területek. 
( 3 ) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. 
( 4 ) Támogatási program esetében: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült 

adóalap-csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában. 

Állami támogatás hivatkozási 
száma 

X 27/08 

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Hessen tartomány, NUTS 1 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Regionális támogatásra nem jogosult területek 

A támogatást odaítélő hatóság Név 1. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung 

2. Investitionsbank Hessen Niederlassung Kassel 

Cím 1. Kaiser-Friedrich-Ring 75 
65185 Wiesbaden 
DEUTSCHLAND 

2. Kurfürstenstr. 7 
34117 Kassel 
DEUTSCHLAND 

Internetes cím (honlap) 1. www.wirtschaft.hessen.de 
2. www.ibh-hessen.de 

A támogatási intézkedés jogcíme Förderung der regionalen Entwicklung 
- betriebliche Investitionen - 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhető
sége) 

Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung 
(Staatsanzeiger 23/2008 vom 2. Juni 2008, S. 1450) 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?cid= 
46532f7c02f1b0545d1b707d83412db3 

Az intézkedés típusa Program igen 

A létező támogatási intézkedés 
módosítása 

Bizottsági támogatási szám 

Módosítás XS 14/02 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.4.1-től 2012.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

igen 

A kedvezményezett típusa Kkv igen 

Nagyvállalkozás nem 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg ( 4 ) 

EUR 20,9 millió
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Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támo
gatás 

igen 

Kölcsön igen 

Egyéb (Kérjük megadni) Kölcsön kamattámogatással 

Közösségi forrásokból történő 
társfinanszírozás esetén 

Hivatkozások: 
CCI2007 DE 
16 2 PO 005 

A közösségi 
finanszírozás 
összege 

EUR 5,0 millió 

Általános célkitűzések Célkitűzések Maximális támogatási inten
zitás (%) vagy Maximális 
támogatási összeg (nemzeti 
valutanem) 

Kkv-többlettámo
gatás % 

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

Igen. Adott esetben beruhá
zási támogatást nyújtanak. 

10/20 % 

( 1 ) NUTS: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. 
( 2 ) Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja, vegyes területek, regionális 

támogatásra nem jogosult területek. 
( 3 ) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. 
( 4 ) Támogatási program esetében: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült 

adóalap-csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában. 

Állami támogatás hivatkozási 
száma 

X 127/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Bajorország 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 

A támogatást odaítélő hatóság Zentrum Bayern Familie und Soziales 

Hegelstraße 2 
95447 Bayreuth 
DEUTSCHLAND 

http://www.zbfs.bayern.de/ 

A támogatási intézkedés jogcíme Die Einzelbeihilfen für Förderungen nach der anliegenden Maßnahmebeschreibung 
(Programmregelung) werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden gewährt. In 
die Zuwendungsbescheide wird jeweils ein Hinweis auf die VO (EG) Nr. 800/2008 
und die diesbezügliche Freistellung aufgenommen. Die Namen der Begünstigten 
stehen noch nicht fest. 
Spezifisches Ziel A1 Erhöhung des Qualifikationsniveaus von Beschäftigten und 
Unternehmen 
Aktion 1 Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten insb. KMU, Unterstützung der 
Anpassung 
Aktion 2 Berufliche Weiterbildung von Wirtschaftsclustern 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhető
sége) 

Operationelles Programm: Zukunft in Bayern, Europäischer Sozialfonds, Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Bayern 2007-2013; 
Haushaltsordnung des Freistaates Bayern – Bayerische Haushaltsordnung - BayHO - 
(BayRS 630-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. April 2008 
(GVBl S. 139) Fundstelle: BayRS IV, S. 664 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/programm07-13.pdf 

Az intézkedés típusa Program igen 

A létező támogatási intézkedés 
módosítása 

Módosítás XT 102/08
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Időtartam ( 3 ) Program 2008.1.1 -től2013.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági 
ágazat 

igen 

A kedvezményezett típusa Kkv Igen, túlnyomórészt 

Nagyvállalkozás igen 

Költségvetés A program keretében előirányzott 
teljes éves költségvetési összeg ( 4 ) 

EUR 0,3 (millió) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás igen 

Közösségi forrásokból történő 
társfinanszírozás esetén 

Hivatkozások: ESF – 
CCI:2007DE052PO002 

A közösségi 
finanszí
rozás 
összege 

EUR 5 (millió) évente 

Általános célkitűzések Célkitűzések Maximális támogatási intenzitás 
(%) vagy Maximális támogatási 
összeg (nemzeti valutanem) 

Kkv- 
többlet
támo
gatás % 

Képzési támogatások 
(38–39. cikk) 

Szakosított képzés (38. cikk 1. pont) 
nem 

0 % 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 
igen 

45 % 

( 1 ) NUTS: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. 
( 2 ) Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja, vegyes területek, regionális 

támogatásra nem jogosult területek. 
( 3 ) Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére. 
( 4 ) Támogatási program esetében: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült 

adóalap-csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában.
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