
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 149/07) 

Állami támogatás 
hivatkozási száma 

X 20/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Schleswig-Holstein tartomány következő 
részei: Herzogtum Lauenburg, Pinneberg 
(Helgoland kivételével), Segeberg és Stormarn 
körzet 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Regionális támogatásra nem jogosult terület 

A támogatást odaítélő 
hatóság 

Investitionsbank Schleswig-Holstein 

Fleethörn 29-31 
24103 Kiel 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-sh.de 

A támogatási intézkedés 
jogcíme 

Investitionsförderung im Hamburg-Rand-Raum 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos 
lapban megjelent támo
gatás elérhetősége) 

Richtlinie für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des Zukunftsprogramms 
Wirtschaft aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für Vorhaben 
kleiner und mittlerer Unternehmen im südlichen Schleswig-Holstein („Investitionsförderung 
im Hamburg-Rand-Raum“); 
Amtsblatt Schleswig-Holstein 2008, S. 849 

A támogatási intézkedés 
teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

www.ib-sh.de/hamburg-rand 

Az intézkedés típusa Támogatási program Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás 

A létező támogatási 
intézkedés módosítása 

Bizottsági támogatási szám 

Módosítás XS 62/07 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.6.30.–2013.12.31. 

Érintett gazdasági 
ágazatok 

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat Kis- és középvállalkozások részére nyújtott 
támogatásra jogosult valamennyi ágazat 

A kedvezményezett 
típusa 

Kkv kizárólag 

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

Évente mintegy 5 millió EUR 

Támogatási eszköz 
(5. cikk) 

Vissza nem térítendő támogatás Igen 

Közösségi forrásokból 
történő társfinanszí
rozás esetén 

Hivatkozások: CCI 
Nr. 2007 DE 162 
PO 003 

A közösségi finan
szírozás összege 

ca. Évente mintegy 5 millió EUR

HU 2009.7.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 149/11

http://www.ib-sh.de
http://www.ib-sh.de/hamburg-rand


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

Kkv-többlettámogatás 
% 

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

Meglévő munkahelyek biztosítása, illetve új 
munkahelyek teremtése kis- és középvállalko
zások üzemeinek létesítése, bővítése vagy 
korszerűsítése révén 

Az általános mentes
ségi rendelet 
15. cikke, illetve 
44. cikkének (2) 
bekezdése alapján 

( 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 22/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Észak-Rajna-Vesztfália 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
Regionális támogatásra nem jogosult vegyes területek 

A támogatást odaítélő 
hatóság 

Név NRW.BANK 

Cím Johanniterstraße 3 
48145 Münster 
DEUTSCHLAND 

Internetes cím (honlap) http://www.nrwbank.de 

A támogatási intézkedés 
jogcíme 

Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP.NRW); 
Richtlinie für die Gewährung von Finanzhilfen zur Förderung der gewerblichen Wirts
chaft einschließlich des Tourismusgewerbes vom 12.9.2008 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhe
tősége) 

1. 36. Rahmenplan der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur“ (BAnz. vom 12. April 2007, Seite 4713), geändert 
durch den Beschluss des Koordinierungsausschusses vom 10.9.2008 (BAnz. vom 
24. September 2008, Seite 3452). 

2. Landeshaushaltsordnung NRW i. d. F. der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(SGV.NRW 630). 

A támogatási intézkedés 
teljes szövegét tartalmazó 
internetes cím 

http://www.nrwbank.de/pdf/dt/RWP_NRW/RWP_Richtlinie_12.09.08.pdf 

Az intézkedés típusa Program X 

A létező támogatási intéz
kedés módosítása 

Bizottsági támogatási szám 

Módosítás XS 26/07 
Az RPW program kiigazítása a 800/2008/EK rendelet 
alapján 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.10.1.–2013.12.31. 

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

Igen, kivéve az RWP NRW program 3.2. pontjában emlí
tett gazdasági ágazatokat 

A kedvezményezett típusa Kkv Igen 

Nagyvállalat Igen, kizárólag a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja 
alapján támogatható régiókban
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Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg ( 4 ) 

mintegy 50 millió EUR 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támo
gatás 

Igen 

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

Kkv-többlettámogatás % 

Regionális beruházási és 
foglalkoztatási támogatás ( 5 ) 
(13. cikk) 

Program 15 % 20/10 % 

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

20/10 % 

Kkv-k részére tanácsadáshoz 
és kkv-k vásárokon való 
részvételéhez nyújtott támo
gatások (26–27. cikk) 

Kkv-k részére tanácsa
dáshoz nyújtott támogatás 
(26. cikk) 

50 % 

( 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. 
( 5 ) A támogatási program(ok) keretében nyújtott támogatást kiegészítő ad hoc regionális támogatás esetében adja meg mind a programhoz 

tartozó, mind pedig az ad hoc támogatáshoz tartozó támogatásintenzitást. 

Állami támogatás 
hivatkozási száma 

X 23/08 

Tagállam Németország 

A tagállam azonosítója — 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) ( 1 ) 
Schleswig-Holstein tartomány következő 
részei: 
1. Herzogtum Lauenburg körzet, Steinburg 

körzet egyes részei, Plön körzet, Rends
burg-Eckernförde körzet, Kiel és 
Neumünster város, valamint Lübeck és 
Flensburg város egyes részei 

2. Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig- 
Flensburg és Ostholstein körzet, Stein
burg körzet egyes részei, Lübeck és 
Flensburg város egyes részei, Pinneberg 
körzet (csak Helgoland település) 

Regionális támogatásfajta ( 2 ) 
Regionális támogatásra nem jogosult terület 
(úgynevezett GA-D-támogatási terület) 
Az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja alapján támogatható terület 
(úgynevezett GA-C-támogatási terület) 

A támogatást odaítélő 
hatóság 

Investitionsbank Schleswig-Holstein 

Fleethörn 29-31 
24103 Kiel 
DEUTSCHLAND 

http://www.ib-sh.de/ 

A támogatási intézkedés 
jogcíme 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung 

Nemzeti jogalap 
(A nemzeti hivatalos 
lapban megjelent támo
gatás elérhetősége) 

Ergänzende Grundsätze für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen der Geme
inschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung; 
Amtsblatt Schleswig-Holstein 2008, S. 883 

A támogatási intézkedés 
teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

www.ib-sh.de/zuschuss-ga

HU 2009.7.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 149/13

http://www.ib-sh.de/
http://www.ib-sh.de/zuschuss-ga


Az intézkedés típusa Program Beruházási támogatás 

Időtartam ( 3 ) Program 2008.10.1.–2013.12.31. 

Érintett gazdasági 
ágazatok 

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat Nem ágazatspecifikus 

A kedvezményezett 
típusa 

Kkv Igen 

Nagyvállalat Igen, amennyiben a támogatást támogatható 
területen nyújtják 

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

Évente kb. 15 millió EUR 

Támogatási eszköz 
(5. cikk) 

Vissza nem térítendő támogatás Igen 

Közösségi forrásokból 
történő társfinanszí
rozás esetén 

Hivatkozások: CCI 
Nr. 2007 DE 162 
PO 003 

A közösségi finan
szírozás összege 

Évente kb. 15 millió EUR 

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

Kkv-többlettámogatás 
% 

Regionális beruházási és 
foglalkoztatási támoga
tás ( 5 ) (13. cikk) 

Program 
Igen, amennyiben a támogatást regionális 
támogatásra jogosult területen nyújtják 
(lásd a Régió rovat 2. pontját); meglévő 
munkahelyek biztosítása, illetve új munka
helyek teremtése kis-, közép- és nagyvállalko
zások üzemeinek létesítése, bővítése vagy 
korszerűsítése révén 

Az általános mentes
ségi rendelet 9. cikke 
szerint (az Aid XR 
31/07). támoga
táshoz hasonlóan) 

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

Igen, amennyiben a támogatást regionális 
támogatásra nem jogosult területen nyújtják 
(lásd a Régió rovat 1. pontját); 
Meglévő munkahelyek biztosítása, illetve új 
munkahelyek teremtése kis- és középvállalko
zások üzemeinek létesítése, bővítése vagy 
korszerűsítése révén 

Az általános mente
sítési rendelet 
15. cikke alapján 

( 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. 
( 5 ) A támogatási program(ok) keretében nyújtott támogatást kiegészítő ad hoc regionális támogatás esetében adja meg mind a programhoz 

tartozó, mind pedig az ad hoc támogatáshoz tartozó támogatásintenzitást.
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