
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 142/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XT 13/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program strategiczny w zakresie handlu zagranicznego

Podstawa prawna Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
programa estratégico de comercio exterior.

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

9 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 18.2.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Nie

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne sektory związane z produkcją: Do pomocy będzie
się kwalifikować jedynie: Grupa D w Krajowej Klasyfikacji
Działalności Gospodarczej: Przemysł Wytwórczy

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Adres:
Muro de La Mata, 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 19/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program szkoleniowy z zakresu telekomunikacji (Program Forintel)

Podstawa prawna Orden ITC/582/2005, de 4 de marzo
BOE no 61 de 12 de marzo de 2005
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

14,188 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 13.3.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.6.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción

Adres:
c/ Alcalá, 50
E-28071 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 21/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Realizacja nadzorowanego przez region projektu ramowego kod
BAVEN331070 „Coast to coast”. Sekcja: „Szkolenia w zakresie turystyki,
ochrony środowiska i kultury”
DGR nr 1202 z 18.3.2005 r.
Pomoc szkoleniowa
Podmiot zarządzający: Ente Parco Delta del Po — capofila di Enti di Forma-
zione (Ente Parco Delta del Po, której podlegają jednostki szkoleniowe)

Podstawa prawna Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Programma di iniziativa comunitaria
INTERREG III A Italia-Slovenia.
Decisione della Commissione europea n. C(2004)4157 del 19 ottobre 2004 che
modifica la decisione C(2001)3614 del 27 dicembre 2001 che approva il
nuovo Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

105 168 EUR

Gwarantowane
pożyczki

105 168 EUR lub inna
kwota (w EUR) proporcjo-
nalna do kosztów ponie-
sionych przez podmiot
zarządzający podczas reali-
zacji programu szkolenio-
wego

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 podpisania aktu przystąpienia do programu przez jednostki szkole-
niowe, czyli w ciągu 60 dni od zgłoszenia DGR 1202 z 18.3.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów:

— Rolnictwo TAK

Inne usługi 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

Nr pomocy XT 32/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy szkoleniowej w zakresie języków obcych na rzecz zaintereso-
wanych przedsiębiorstw z prowincji Prato

Podstawa prawna 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
Deliberazione della Giunta camerale n. 57 del 25 maggio 2005

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy:

50 000 EUR

Pomoc indywidualna 1 500 EUR na przedsiębiorstwo

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

Data realizacji 1.6.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.5.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

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

Tak

17.6.2006 C 142/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato

Adres:
Via Valentini 14
I-9100 Prato

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 33/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma del País Vasco

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy w zakresie strategicznych działań szkoleniowych prowadzo-
nych przez przedsiębiorstwa

Podstawa prawna Orden de 26 de abril de 2005, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas económicas a la financiación de
acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2005 (Boletín Oficial
del País Vasco de 29.4.2005)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

8,28 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 Od 29.4.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
HOBETUZ
Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Adres:
Gran Vía 35 — 6o

E-48009 Bilbao

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 42/04

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Projekty szkoleniowe skierowane do pracowników przedsiębiorstw

Podstawa prawna Legge n. 236 del 9 luglio 1993, articolo 9 „Interventi di formazione professio-
nale”, commi 3 e 7.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 296 del 28 ottobre
2003
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy
Na mocy wyżej wymienionego
rozporządzenia ministerialnego
(decreto Ministeriale) nr 296/03,
w ramach zasobów finansowych
przeznaczonych dla włoskich
autonomicznych regionów i
prowincji, autonomicznemu
regionowi Friuli-Wenecja Julijska
(Friuli Venezia Giulia) przyznano
kwotę 1 235 000 EUR

1 235 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 3.6.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Pomoc obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i szkolenia
specjalistyczne w rozumieniu określonym w załączonych
dokumentach wskazanych poniżej:
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0125/
PRES dd. 20.4.2001 — dekret opublikowany w Dz.U.
regionu, Bollettino Ufficiale della regione, serie speciale, nr
9 z 18.6.2001;
fragment załącznika A — DPGR 0125/PRES/01; „rozporzą-
dzenie określające zasady realizacji regionalnego programu
operacyjnego w ramach celu 3” — art. 21 „szkolenia
specjalistyczne i ogólne”

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Pomoc obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i szkolenia
specjalistyczne w rozumieniu określonym w załączonych
dokumentach wskazanych poniżej:
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0125/
PRES dd. 20.4.2001 — dekret opublikowany w Dz.U.
regionu,- Bollettino Ufficiale della regione, serie speciale, nr
9 z 18.6.2001;
fragment załącznika A — DPGR 0125/PRES/01; „rozporzą-
dzenie określające zasady realizacji regionalnego programu
operacyjnego w ramach celu 3” — art. 21 „szkolenia
specjalistyczne i ogólne”

Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia, Direzione centrale del Lavoro,
Formazione, Università e Ricerca (già Direzione regionale della Formazione
Professionale)

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 przy-
znanie pomocy indywidualnej lub wymaga uprzedniego
powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota
pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na poje-
dynczy projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR

Nie

Uwagi Od 1 stycznia 2005 r. władze regionalne zobowiązują się dostosować przed-
miotowe przepisy do nowej definicji małych i średnich przedsiębiorstw oraz
mikroprzedsiębiorstw zawartej w zaleceniu Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6
maja 2003 r.
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Nr pomocy XT 44/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program na rzecz zapoznania pracowników z Internetem (INTRO)

Podstawa prawna Orden ITC/2406/2005, de 20 de julio (BOE 174)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

3 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

15 mln EUR

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 22.7.2005 r. do 30.6.2007 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Adres:
Capitán Haya, 41
E-28071 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 48/05

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Zachęty do reorientacji działalności produkcyjnej dla przedsiębiorstw działają-
cych w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej”

Podstawa prawna Orden TRI/298/2005, de 15 de junio, por la que se aprueban las bases regula-
doras de incentivos a la reorientación de actividades productivas para empresas
fuertemente expuestas a la competencia internacional, y se abre la convocatoria
para el año 2005 (DOGC no 4417 de 1.7.2005)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,2 mln EUR

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 1.7.2005 r.

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Nie

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Adres:
Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 68/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bawaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Tourismusakademie Ostbayern GmbH
Pfarrer-Seidl-Straße 1
D-93413 Cham

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
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

534 027 EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 27.10.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2006 r. (koniec środka pomocy)
31.12.2007 r. (wypłata ostatniej transzy)

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Zentrum Bayern Familie und Soziales

Adres:
Hegelstraße 2,
D-95447 Bayreuth

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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Nr pomocy XT 71/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Kraj związkowy Brandenburgia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wytyczne w sprawie wspierania rozwoju kompetencji poprzez zdobywanie
kwalifikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie kraju związko-
wego Brandenburgii

Podstawa prawna Landeshaushaltsordnung (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungs-
vorschriften

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

4,7 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 Od 1.1.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak
(poza bankami, kasami
oszczędnościowymi i towa-
rzystwami ubezpieczenio-
wymi)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
LASA Brandenburg GmbH

Adres:
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Nie przyznaje się dużej indy-
widualnej pomocy w formie
dotacji

Nr pomocy XT 72/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Kraj związkowy Brandenburgia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co KG

Podstawa prawna §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

0,47 mln EUR

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

Data realizacji 19.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.11.2005 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Inne sektory związane z produkcją Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc:

Nazwa:
Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH

Adres:
Wetzlarer Str. 54
D-14482 Potsdam

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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