
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. zmienionego rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w zakresie szkoleń

(2006/C 25/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XT 1/05

Państwo Członkowskie Niemcy

Region Saksonia-Anhalt

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Program specjalny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Saksonii-Anhalt

Podstawa prawna Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 45), insbeson-
dere die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO des Landes Sachsen-Anhalt in
der aktuellen Fassung;
Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001, geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission vom 25. Februar
2004, über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbil-
dungsbeihilfen

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji Od dnia 1 stycznia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 czerwca 2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

— Rolnictwo

— Rybołówstwo i/lub akwakultura

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inne sektory związane z produkcją

— Wszystkie usługi Tak

lub

Transport morski

Inne usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi
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Uwagi: Wyłączone są:
— Produkcja, przetwarzanie i rozpro-

wadzanie towarów wymienionych
w załączniku I Traktatu WE

— Pomoc na działalność związaną z
wywozem,

— Pomoc, która uzależniona jest od
użycia środków lokalnych zamiast
importowanych.

— Pomoc dla sektorów stalowego,
włókien syntetycznych, motoryza-
cyjnego oraz budownictwa okręto-
wego

Ponieważ dla sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, a także trans-
portu obowiązują odrębne przepisy oraz istnieje niebezpieczeństwo, iż nawet
udzielenie niewielkiej pomocy mogłoby doprowadzić do spełnienia kryteriów
przewidzianych w art. 87 ust. 1 Traktatu WE, sektory te są wyłączone z
zastosowania pomocy.
Z powodu uzgodnienia odpowiednich środków w zakresie regionalnej
pomocy inwestycyjnej, wyłącza się z zastosowania pomocy sektory stalowy,
włókien syntetycznych, motoryzacyjny oraz budownictwa okrętowego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Gruppe Sonderprogramm

Adres:
Domplatz 12
D-39104 Magdeburg

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Pomoc nr XT 4/05

Państwo Członkowskie Niemcy

Region Bawaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

IMPULS
Agencja Rozwoju i Zarządzania Projektami

Podstawa prawna Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2,
Programmergänzung zu Ziel 2

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 261 307 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.12.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung

Adres:
Hegelstraße 4
D-95447 Bayreuth

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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Nr pomocy XT 39/02

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Dotacje na zatrudnianie osób bezrobotnych i na podwyższanie kwalifikacji
zawodowych osób pracujących

Podstawa prawna Orden de 12 de abril de 2002 por la que se establecen las bases reguladoras y
se procede a la convocatoria pública para la programación de acciones forma-
tivas experimentales y complementarias del Plan FIP confinanciadas por el
Fondo Social Europeo en la Comunidad Autónoma de Galicia correspon-
dientes al año 2002.
(Diario Oficial de Galicia número 77, de 22 de abril de 2002)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota pomocy
indywidualnej przyznanej podmiotowi

3 925 988 EUR

Maksymalna intensywność pomocy — Uznaje się, że pomoc objęta przepisami powyższego zarządzenia, uzna-
wana za pomoc państwa, jest z zasady przeznaczona na szkolenia ogólne,
dlatego jej maksymalna intensywność, zgodnie z przepisami wymienio-
nego powyżej rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r. przyjmuje następujące wartości procentowe, w przy-
padku gdy Galicja spełni warunki kwalifikowania się do pomocy regio-
nalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu:

— 60 %: duże przedsiębiorstwa.
— 80 %: małe i średnie przedsiębiorstwa.
W przypadku gdyby, w świetle przedstawionych wniosków, część szkoleń
można było uznać za szkolenia o charakterze specjalistycznym, intensywność
pomocy przedstawiałaby się następująco:
— 35 %: duże przedsiębiorstwa.
— 45 %: małe i średnie przedsiębiorstwa.
— W przypadku gdyby szkolenia dotyczyły pracowników znajdujących się w

szczególnie trudnym położeniu, wysokość przedstawionych powyżej
procentowych wskaźników intensywności pomocy wzrosłaby o 10 %

Data realizacji 30 listopada 2002 r.

Czas trwania programu lub przyznanej
pomocy indywidualnej

2002-2006

Cel pomocy — Projekty szkoleniowe wiążące się ze zobowiązaniem do zatrudnienia.
Szkolenia ogólne.

— Kursy podyplomowe i kursy organizowane przez szkoły kształcenia zawo-
dowego na uniwersytetach w regionie Galicji, jak również działania oparte
w wyraźny sposób na związku między uniwersytetem a przedsiębior-
stwem. Szkolenia ogólne.

— Działania o charakterze eksperymentalnym, które są objęte planem FIP
(formación e inserción profesional — szkolenia i integracja zawodowa). Szko-
lenia ogólne.

— Projekty szkoleń sporządzone przez grupy utworzone na terenie Galicji,
organizacje sektorowe i parytetowe oraz inne organizacje reprezentujące
pracodawców i związki zawodowe w obrębie danego sektora lub przed-
siębiorstwa. Szkolenia ogólne.

— Projekty przedsiębiorstw, rozpatrywane osobno, obejmujące projekty
szkoleniowe, które można uznać za projekty o charakterze strategicznym.
Szkolenia ogólne.

— Działania o charakterze eksperymentalnym, których nie obejmują
programy szkoleniowe objęte zakresem zaproszenia do składania wnio-
sków o udzielenie pomocy państwa na projekty w zakresie kształcenia
ustawicznego. Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Manuela López Besteiro. Consejera de Familia y Promoción del Empleo, Mujer
y Juventud

Adres:
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
E-15071 Santiago de Compostela (A Coruña)
manuela.lopez.besteiro@xunta.es

Dalsze informacje Osoba odpowiedzialna za zarządzanie pomocą państwa:
José Jaime López Cossío. Director general de Formación y Colocación
E-Mail: jose.jaime lopez.cossio@xunta.es
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Numer pomocy XT 74/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Rozporządzenie (WE) nr 1260/99 — Jednolity dokument programowy
INTERREG III A Włochy-Austria. Realizacja nadzorowanego przez region
projektu szkoleniowego VEN331013 „Specjalista-technik w sektorze hotelar-
skim” („Tecnico superiore dell'industria turistica alberghiera”).
na mocy decyzji Rady Regionalnej DGR nr 4385/2003 i DGR nr 1888 z dnia
18 czerwca 2004 r.
Pomoc szkoleniowa
Beneficjenci: Associazione temporanea di scopo — capofila Istituti paritari
„Filippin” di Paderno del Grappa (Treviso) — Tymczasowe stowarzyszenia podle-
gające Istituti paritari „Filippin” di Paderno del Grappa (Treviso)

Podstawa prawna L. 845/1978 „Legge quadro in materia di Formazione professionale”
L.R. n. 10 del 30.1.1990 „Ordinamento del sistema della Formazione profes-
sionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

150 000 EUR

Gwarantowane pożyczki 150 000 EUR lub inna
kwota (w EUR) proporcjo-
nalna do kosztów ponie-
sionych przez podmiot
zarządzający podczas reali-
zacji programu szkolenio-
wego

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 15.9.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.5.2006

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Direzione Programmi Comunitari della Regione Veneto — Servizio Interreg

Adres:
Ria Novo
Dorsoduro 3494
I-30123 Venezia

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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