
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w zakresie szkoleń.

(2005/C 270/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XT 1/04

Państwo Członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Republika Federalna Niemiec

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Przyznanie pomocy w zakresie szkoleń dla niemieckiej żeglugi śródlądowej.

Program, o którym mowa, jest kontynuacją programu pomocy nr N 569/99,
który wygasł dnia 31 grudnia 2003 r.

Podstawa prawna §§ 23, 44 BHO

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,534 mln EUR

(maksymalnie
25 564,59 EUR na
uczestnika szkoleń)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od: 1.1.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do: 31.12.2006

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Uznany zawód wyma-
gający szkolenia: Prze-
woźnik żeglugi śródlą-
dowej

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Inne usługi transportowe Tak

Przedsiębiorstwa
żeglugi śródlądowej,
które uprawiają
żeglugę śródlądową na
własnych, wynajętych
lub wydzierżawionych
statkach śródlądowych.

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West

Adres:

Cheruskerring 11
DE-48147 Münster
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia
Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota
pomocy na jeden projekt szkoleniowy nie
przekracza 1 mln. EUR.

Tak

Numer pomoc: XT 5/04

Państwo Członkowskie Zjednoczono Królestwo

Region Północno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Stockton Borough Council — Childcare Entrepreneurs

Podstawa prawna Section 11(1) Industrial Act 1982

Section 21(a), (b) and (c) Local Authority Act 2000

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy 301 262 GBP

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia Tak

Data realizacji 16.2.2004

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2005 r.

Cel pomocy Szkolenie ogólne Tak

Szkolenie specjalistyczne Nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Government Office for the North East,
European Programmes Secretariat

Adres:

Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
NE1 4TD

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymagane jest powiadomienie Komisji o
przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy
przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na
pojedynczy projekt szkoleniowy prze-
kracza 1 mln EUR.

Nie
dotyczy
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Numer pomocy XT 07/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Piemont

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dyrektywa w sprawie szkolenia ustawicznego, Ustawa 236/93 — programy w
skali spółki, programy sektorowe i terytorialne uzgodnione przez partnerów
społecznych, 2004 r.

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale n.16 — 11521 del 19.1.2004

Planowane roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

4 411 395,03 EUR, w
formie zwrotu kwalifi-
kujących się do
pomocy wydatków
faktycznie poniesio-
nych na programy
szkoleniowe i potwier-
dzonych odpowiednią
dokumentacją

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust 2–6 rozporządzenia Tak

Data wejścia w życie Od 31.3.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2004

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Tak

Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

W zależności od rodzaju działalności określonej w
przedmiotowej dyrektywie organem przyznającym
pomoc jest sam region oraz władze administracyjne
poszczególnych prowincji Piemontu.

Adres:

Regione Piemonte — Direzione regionale alla Forma-
zione Professionale — Lavoro Settore Attività Forma-
tiva
via Magenta, 12 — IT-10128 Torino

Provincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 — IT-10100 Torino

Provincia di Vercelli
via San Cristoforo, 7 — IT-13100 Vercelli

Provincia di Novara
p.zza G. Matteotti, 1 — IT-28100 Novara

Provincia di Cuneo
c.so Nizza, 21 — IT-12100 Cuneo

Provincia di Asti
p.zza V. Alfieri, 33 — IT-14100 Asti

Provincia di Alessandria
p.zza Libertà, 17 — IT-15100 Alessandria

Provincia di Biella
via Quintino Sella, 12 — IT-13051 Biella

Prov del Verbano-Cusio-Ossola
via dell'Industria, 25 — IT-28924 Verbania
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Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia, środek wyklucza
przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powia-
domienia Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota
pomocy przyznanej podmiotowi na jeden program
szkoleniowy przekracza 1 milion EUR.

Tak

Numer pomocy XT 11/04

Państwo Członkowskie Republika Włoska

Region Veneto

Nazwa systemu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa, które otrzymuje
pomoc indywidualną

Ustawa nr 236/93 art. 9. Rozporządzenie z dnia 21.7.2003 r. w sprawie finan-
sowania programów szkoleniowych przeznaczonych dla jednego lub wielu
przedsiębiorstw.

Podstawa prawna D.G.R.U. 437 del 20.2.2004

Planowane w ramach systemu roczne
wydatki lub łączna kwota indywi-
dualnej pomocy przyznanej przedsię-
biorstwu

System pomocy Łączna kwota roczna 5 275 000,00 EUR,
wyłączając część objętą
finansowaniem
prywatnym. Kwota ta
obejmuje również
część odnoszącą się do
systemu pomocy
określonego w
rozporządzeniu (WE)
nr 69/2001

Kredyty gwarantowane

Pomoc indywidualna Łączna kwota pomocy

Kredyty gwarantowane

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4, ust. 2-6 rozporządzenia Tak

Data wykonania Od 20.2.2004 r.

Okres trwania przyznanego systemu
pomocy lub pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005 r.

Cel pomocy Szkolenie ogólne Tak

Szkolenie specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki objęte pomocą Pomoc ograniczona do określonych sektorów: Sektory, dla których
nie ma zastoso-wania
zasada „de minimis”
określone w art. 1 lit
a), b) i c) rozporzą-
dzenia (WE)
nr 69/2001, a także
sektor transportu,
rolnictwo, rybołów-
stwo i akwakultura.

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Region Veneto — Giunta Regionale —

Adres:

Dorsoduro 3901 — IT-30100 Venezia.

Przyznawanie indywidualnej pomocy
o wysokiej kwocie

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia,

tego działania nie stosuje się w przypadku przyzna-
wania indywidualnej pomocy, lub kiedy wymagane
jest wcześniejsze zgłoszenie Komisji, gdy przyznana
przedsiębiorstwu pomoc na pojedynczy projekt szko-
leniowy przekracza kwotę 1 mln EUR.

Tak
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