
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 do pomocy szkoleniowej

(2006/C 47/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy: XT 27/01

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Marche

Nazwa programu pomocy: Rozporządzenie (WE) nr 68/2001
— zatwierdzenie programu pomocy na rzecz szkolenia zawo-
dowego; warunki realizacji i finansowania szkoleń zawodowych
skierowanych do zatrudnionych pracowników

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta regionale n.
1045 del 22.5.2001

Roczne wydatki planowane do dnia 31.12.2006: 70 mld
ITL

Maksymalna intensywność pomocy:

Duże przedsiębiorstwa Szkolenia
specjalistyczne Szkolenia ogólne

Obszary nieobjęte
pomocą

25 50

Obszary objęte
pomocą

30 55

Małe i średnie
przedsiębiorstwa

Szkolenia
specjalistyczne Szkolenia ogólne

Obszary nieobjęte
pomocą

35 70

Obszary objęte
pomocą

40 75

Wyżej podane pułapy intensywności zwiększa się o 10 %, jeżeli
celem działania będącego przedmiotem pomocy jest szkolenie
pracowników w gorszym położeniu:

— każdego pracownika poniżej 25 roku życia, który nie
posiadał wcześniej zatrudnienia o stałym wynagrodzeniu
(pod warunkiem że nie został zatrudniony wcześniej niż
sześć miesięcy przed datą wygaśnięcia zawiadomienia, na
podstawie którego złożono wniosek o pomoc);

— każdą osobę o poważnym stopniu niezdolności, będącej
wynikiem niesprawności fizycznej, umysłowej lub
psychicznej, która jest jednak w stanie wejść na rynek
pracy;

— każdego pracownika-migranta, który przenosi się lub prze-
niósł się wewnątrz Wspólnoty lub stał się rezydentem
Wspólnoty, aby podjąć pracę, a który potrzebuje szkolenia
zawodowego i/lub szkolenia językowego;

— każdą osobę, chcącą ponownie zacząć życie zawodowe po
co najmniej trzyletniej przerwie, w szczególności każdą
osobę, która porzuciła pracę na skutek trudności z pogo-
dzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym (pod
warunkiem że nie została zatrudniona wcześniej niż sześć

miesięcy przed datą wygaśnięcia zawiadomienia, na
podstawie którego złożono wniosek o pomoc).

— każdą osobę po ukończeniu 45 roku życia, która nie
zdobyła wykształcenia średniego lub równorzędnego;

— każdą osobę niezatrudnioną przez długi okres czasu, to jest
każdą osobę, która pozostawała bez zatrudnienia przez 12
kolejnych miesięcy (pod warunkiem że nie została zatrud-
niona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą wygaśnięcia
zawiadomienia, na podstawie którego złożono wniosek o
pomoc).

W przypadku gdy przyznana pomoc dotyczy sektora trans-
portu morskiego, intensywność pomocy może wynosić 100 %,
niezależnie od tego czy program szkoleniowy dotyczy szkoleń
ogólnych czy specjalistycznych, pod warunkiem że:

uczestnicy programu szkoleniowego nie są aktywnymi człon-
kami załogi, lecz dodatkowymi członkami załogi oraz pod
warunkiem że szkolenie jest prowadzone na pokładzie statku
wpisanego do rejestru wspólnotowego.

Data realizacji: Czerwiec 2001

Czas trwania programu: 31.12.2006

Cel pomocy: Pomoc dotyczy szkoleń specjalistycznych i
szkoleń ogólnych: szkolenie ogólne oznacza szkolenie obej-
mujące dokształcanie nieprzydatne wcale lub przydatne w
małym stopniu na obecnym lub przyszłym stanowisku pracow-
nika w firmie będącej beneficjentem pomocy, lecz zapewniające
mu kwalifikacje, które w dużej mierze będzie on mógł wyko-
rzystać w innych firmach lub na innych polach działalności
zawodowej, co znacznie zwiększy szanse zatrudnienia tak
wyszkolonego pracownika.

Za szkolenia „ogólne” uznaje się:

— szkolenia międzyzakładowe, czyli organizowane wspólnie
przez kilka niezależnych przedsiębiorstw (w rozumieniu
przepisów wspólnotowych definiujących MŚP) lub takie, z
których mogą korzystać pracownicy różnych przedsię-
biorstw;

— szkolenia w przedsiębiorstwach odnoszące się do profili
zawodowych ujętych w klasyfikacji regionalnej lub szko-
lenia dla profili zawodowych, w odniesieniu do których
złożono wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji regio-
nalnej

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Marche
Servizio formazione professionale e problemi del lavoro
Via Tiziano 44
I-60125 Ancona
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