
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 104/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XT 49/04

Państwo Członkowskie Włochy

Region Całe terytorium

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc w zakresie szkoleń zawodowych

Podstawa prawna Articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea; Regolamento (CE) n.
68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e Regolamento
(CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 di modifica del prece-
dente Regolamento; Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d'importanza minore („de minimis”); Articolo 118 della legge n. 388/2000;
Articolo 48 della legge n. 289/2002; Decreto del Ministro del lavoro e delle Poli-
tiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23
aprile 2003; Decreto Ministeriale n. 148 del 24 giugno 2003; Decreto Ministe-
riale n. 351 del 25 novembre 2003. decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 20.5.2005 (G. Uff. n. 170 del 23.7.2005)

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy na 2002 r.

95 983 514,70 EUR

Całkowita kwota roczna
pomocy na 2003 r.

77 278 500,00 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Środki zostały rozdzielone pomiędzy fundusze zawodowe (Fondi Interprofessionali)
utworzone w rozumieniu art. 118 ustawy 388/2000 z późniejszymi zmianami
odpowiednio na mocy rozporządzeń ministerialnych (Decreti Ministeriali) nr 148
z dnia 24 czerwca 2003 r. i nr 351 z dnia 25 listopada 2003 r. Jednakże wyżej
wymienione fundusze nie wypłaciły przedmiotowych środków końcowym benefi-
cjentom, a data wprowadzenia programu pomocy nie pokrywa się z datą rozpo-
częcia działalności przez poszczególne fundusze. Pomoc finansowa zostanie
wykorzystana zgodnie z przepisami rozporządzenia WE nr 68/2001 i 69/2001,
na mocy Decreti Ministeriali nr 48/2003, 351/2003 i 170/2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Łączny czas trwania programu pomocy to 36 miesiące od dnia faktycznego
wydatkowania środków przyznanych zgodnie z Decreti Ministeriali nr 148/2003
i 351/2003. Terminy wypłaty środków różnią się w zależności od daty wydania
polecenia finansowania

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory, dla których dopuszczalna jest
pomoc szkoleniowa

Tak
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Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Referente: Dott. ssa Aviana Bulgarelli, Direttore Generale dell'Ufficio Orienta-
mento e Formazione Professionale dei Lavoratori
telefon: 06/36754931
faks: 06/3222358

Adres:
Via Fornovo n. 8
I-00192 Roma

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Pomoc nr XT 76/04

Państwo Członkowskie Republika Słowacka

Region 1. Regiony kwalifikujące się do pomocy państwa zgodnie z Celem 1. (Promo-
wanie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w
rozwoju) to regiony, w których PKB na jednego mieszkańca mierzony jako
średni parytet siły nabywczej przez ostatnie 3 lata wynosi mniej niż 75 %
średniej dla Unii Europejskiej. Od 1 marca 2002 r. regionami o statusie okreś-
lonym w art. 87 ust. 3 lit a) traktatu WE są Zachodnia Słowacja (kraje Trnava,
Nitra i Trenčín), Centralna Słowacja (kraje Žilina i Banská Bystrica) oraz
Wschodnia Słowacja (kraje Košice i Prešov).

2. Regiony kwalifikujące się do pomocy państwa zgodnie z celem 3. (wspieranie
dostosowania i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i
zatrudnienia) to regiony nieobjęte celem 1. Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) trak-
tatu WE są to regiony, w których PKB na jednego mieszkańca mierzony jako
średni parytet siły nabywczej przez ostatnie 3 lata wynosi więcej niż 75 %
średniej dla Unii Europejskiej. Od 1 marca 2002 r. statusem określonym w
art. 87 ust. 3 lit. c) cieszy się region w granicach administracyjnych kraju
Bratislava

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Program pomocy państwa na rzecz edukacji

Podstawa prawna Právnym základom pre poskytovanie pomoci je nariadenie Komisie (ES)
č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení
ES o štátnej pomoci na vzdelávanie (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001)
v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ
L 63, 28.2.2004), ktorým sa dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001
z 12. januára 2001 a zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie pomoci sa riadi aj ustanoveniami nariadenia Komisie (EK) č. 70/
2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na
štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001)
a nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o
Európskom sociálnom fonde.

Schéma sa riadi aj zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
službách zamestnanosti“).

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej udzie-
lonej podmiotowi

Roczne planowane
wydatki (w tym
państwowe środki
budżetowe z EFS)

4,7 mln EUR

3.5.2006 C 104/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



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

Tak

Data realizacji 19.8.2004 r.

Czas trwania programu lub pomocy
indywidualnej

Do 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalis-
tyczne

Tak

Sektory gospodarki Sektory kwalifikujące
się do pomocy:

Tak, z wyjątkiem sektora wydobycia węgla

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Adres:
Špitálska 4-6
SK-816 43 Bratysława

Nazwa:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adres:
Župné námestie 5-6
SK-812 67 Bratysława

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5
rozporządzenia

Tak

Nr pomocy XT 14/05

Państwo Członkowskie Litwa

Region Litwa

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Szkoleniowa pomoc państwa na podstawie środka 2.2 jednolitego dokumentu
planowania programu na Litwie na lata 2004-1006 „Zwiększanie kompetencji
pracowników oraz ich zdolności dostosowania się do zmian”, w ramach wyko-
nania rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej zmie-
nionego przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004
r.

Podstawa prawna 2001 m. sausio 12 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 68/2001/EB „Dėl
Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo dėl pagalbos
mokymui“ (OJ L 10, 2001 01 13, p. 20)
2004 m. vasario 25 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 363/2004/EB, iš dalies
pakeičiantis reglamentą Nr. 68/2001/EB (OL L 63, 2004 02 28, p. 20)
2004 m. liepos 16 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1190
„Dėl valstybės pagalbos mokymams pagal Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo
programavimo dokumento 2.2 priemonę“ Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas „teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau —
Tvarkos aprašas) (Žin., 2004, Nr. 119-4422; Nr. 124-4496)
LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004—
2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr.
123-4486)
Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programa-
vimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai 2004 m. vasario 5 d. patvirtintas
Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

3 475 440 EUR
(12 000 000 LTL)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

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

Data realizacji Od dnia 7.3.2005 r. (data podpisania umowy na 24 projekty, na które przyznana
została pomoc państwa)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006 r. (jak przewidziano to w pkt 32 opisu procedury) — po
upływie tego terminu płatności otrzymywać będą jedynie ci oferenci, którym
przyznano pomoc

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujace się do pomocy szko-
leniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Adres:
A. Vivulskio g. 11,
LT-03610 Wilno

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 18/05

Państwo członkowskie Francja

Region Francja

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Program pomocy na rzecz racjonalnego wykorzystania energii prowadzony przez
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), działania
zmierzające do poprawy jakości budynków pod względem cieplnym i energe-
tycznym (N 493/2001)

Podstawa prawna Délibération modifiée du Conseil d'administration de l'ADEME du 26 avril 2001

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

50 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 26.4.2001

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2008 r.
Władze francuskie zobowiązują się do przyjęcia programu pomocy i środków
indywidualnych opartych na tym programie zgodnie z zasadami obowiązującymi
po zmianie rozporządzenia 68/2001

Cel pomocy Szkolenia ogólne Nie

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
ADEME

Adres:
2 Square La Fayette
BP 40
F-49004 Angers Cedex 01

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji
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Nr pomocy XT 24/05

Państwo Członkowskie Republika Litewska

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc państwa dla przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas, (2004 m. birželio 1 d. Nr. IX-
2251, Žin. 96-3519)

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,018 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 1.1.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Okres obowiązywania ustaw dotyczących przedsięwzięć o charakterze gospo-
darczo-społecznym nie został określony, jednakże intensywność pomocy państwa
została określona do momentu wygaśnięcia rozporządzenia w sprawie niestoso-
wania obowiązku zgłaszania, czyli do dnia 31 grudnia 2006 r., po którym nastę-
puje sześciomiesięczny okres przejściowy

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

– Rolnictwo Tak

– Rybołówstwo i akwakultura Tak

– Wszystkie sektory związane z produkcją Tak (1)

Hutnictwo stali Tak (1)

Włókna syntetyczne Tak (1)

Przemysł motoryzacyjny Tak (1)

Inny sektor związany z produkcją Tak (1)

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Adres:
Geležinio vilko g. 3A
LT-2600 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

(1) O ile dochody z działalności, które na podstawie decyzji rządu Republiki Litewskiej (Žin. 2004, 174-6399) nie zostały objęte
pomocą, nie stanowią więcej niż 20 % ogólnych dochodów przedsiębiorstwa.

Nr pomocy XT 26/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Merseyside

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Centrum rozwoju przedsiębiorczości
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Podstawa prawna Education Reform Act 1988

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,87 mln GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 1.8.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.
(jeżeli dotację przyznano przed 31.12.2006 r., wypłata kwot w ramach tego
zobowiązania może być kontynuowana do 30.6.2007 r.)

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Government Office for the North East

Adres:
Cunard Building
Pier Head
Water Street
Liverpool L3 1QB
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 28/05

Państwo Członkowskie Irlandia

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Budowanie konkurencyjności na skalę międzynarodową MŚP poprzez poprawę
wydajności (szkolenia)

Podstawa prawna The Industrial Development Act 1986 Sections 28.

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Szacowana ogólna kwota
roczna pomocy

3 mln EUR 2005/06 w
tym

Pomoc indywidualna

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia Tak (1)

Data realizacji 1.6.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 lub krócej w zależności od popytu na finansowanie Przeprowa-
dzony zostanie roczny przegląd w celu podjęcia decyzji o kontynuacji programu
w następującym roku

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenie specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Wszystkie sektory związane z produkcją Wszystkie

Inne usługi Tak
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Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Enterprise Ireland (2)

Adres:
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Tel. (353-1) 808 24 19

Duża indywidualna dotacja pomo-
cowa

Fundusz wyklucza przyznawanie pomocy, która wymagałaby zgłoszenia jej
Komisji

(1) Maksymalna intensywność pomocy odpowiada intensywnościom pomocy dla projektów szkoleń specjalistycznych i szkoleń ogólnych
dla MŚP określonym w wytycznych w sprawie pomocy szkoleniowej.

(2) Shannon Development będzie zarządzało w imieniu Enterprise Ireland tym funduszem w regionie środkowo-wschodnim.

Nr pomocy XT 42/05

Państwo Członkowskie Austria

Region Austria, Europa Środkowa, Europa Wschodnia i Europa Południowo-Wschodnia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

CIR-CE= Współpraca w zakresie innowacji i rozwoju z państwami Europy
Środkowej i Wschodniej

Podstawa prawna Sonderrichtlinien CIR-CE = Co-operation in Innovation and Research with Central
and Eastern Europe, auf der Grundlage der „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für
die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln” (ARR 2004) des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen, BGBl. II, 51/2004, vom 26. Jänner 2004

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

3,2 mln EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całościowa kwota pomocy 0,1 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Grudzień 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abtlg. für Internat. Technologie- und Innovationsangelegenheiten

Adres:
Stubenring 1
A-1010 Wiedeń

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

(1) Maksymalny wolumen roczny dla całego programu pomocy.

Numer pomocy XT 53/05

Państwo Członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc szkoleniowa

Podstawa prawna Legge n. 236 del 19 luglio 1993, articolo 9;

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22
settembre 2004

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy Na mocy wyżej
wymienionego rozporzą-
dzenia ministerialnego
(decreto Ministeriale) nr
243/V/04, w ramach
zasobów finansowych
przeznaczonych dla
włoskich autonomicznych
regionów i prowincji,
autonomicznemu regio-
nowi Friuli-Wenecja
Julijska (Friuli Venezia
Giulia) przyznano kwotę
1 556 716,55 EUR

1 556 716,55 EUR

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

Data realizacji Od 5.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.3.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Pomoc obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i
szkolenia specjalistyczne, w rozumieniu określonym
w dokumentach wskazanych poniżej:

— Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
0125/Pres. dd. 20.4.2001 pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione, serie speciale, n. 9
del 18.6.2001;

— estratto dell'allegato A al citato DPGR 0125/
PRES/01 — Regolamento recante „Norme per
l'attuazione del Programma Operativo Regionale
dell''Obiettivo 3”: art. 21: „Formazione specifica e
Formazione generale”

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Patrz informacje poświęcone „szkoleniom ogólnym”
oraz dokumenty wymienione powyżej.

Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory, dla których dopuszczalna jest
pomoc szkoleniowa

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca (wcześniej Direzione Regionale della Formazione Professio-
nale)

Adres:
Via S. Francesco n. 37
I-34100 Trieste
e-mail: formazione.prof@regione.fvg.it

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia środek wyklucza
przyznanie pomocy indywidualnej lub wymaga
uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu
pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej jednemu
przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy
przekracza 1 mln EUR

Tak

Uwagi Patrz programy pomocy XT 52/02 oraz XT 42/04
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