
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 177/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XT 28/01

Państwo Członkowskie Włochy

Region Abruzzo

Nazwa programu pomocy lub nazwa
firmy otrzymującej pomoc indywi-
dualną

Kształcenie ustawiczne — pomoc na promowanie PLANÓW szkoleniowych

Podstawa prawna Art. 118 L. statale 23.12.2000 n. 388

Planowane w ramach programu
roczne wydatki lub całościowa kwota
przyznanej firmie pomocy indywi-
dualnej

Decyzja rady regionalnej nr 376 z dnia 15 maja 2001 r. na kwotę
1 881 223,38 EUR oraz decyzja DL 2/357 z dnia 20 grudnia 2002 r. zatwier-
dzająca kolejne listy beneficjentów — „pomoc na cele szkoleniowe” załącznik B
lit. a) do decyzji DL 2/357 z dnia 20 grudnia 2002 r.

Maksymalna intensywność pomocy MŚP:

70 % (szkolenia ogólne)

35 % (szkolenia specjalistyczne);

Duże przedsiębiorstwa:

50 % (szkolenia ogólne)

Data wykonania Data zaproszenia do składania wniosków określona w decyzji Zgromadzenia
Regionalnego D.G.R. 376/01 oraz rozporządzeniu wykonawczym z 27.5.2002

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Czas trwania pomocy szkoleniowej: maksymalnie 12 miesięcy do 31.12.2003

Cel pomocy Szkolenia dla pracowników opisane szczegółowo w poddanym analizie
projekcie realizacji. Region przeprowadza kontrole w celu weryfikacji
faktycznej realizacji szkoleń ogólnych lub specjalistycznych opisanych w
poszczególnych zatwierdzonych planach projektów

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory wytwórcze

Inne usługi

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Ente Regione Abruzzo — Giunta regionale
Direzione Politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione
Servizio implementazione programmi e progetti

Adres:

Via Raffaello n. 137
I-65126 Pescara

Nr pomocy XT 25/03

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy Szkolenia przeznaczone dla kobiet, których zawód jest związany z sektorami i
obszarami działalności uznanymi w Galicji za priorytetowe
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Podstawa prawna Resolución de 30 de diciembre de 2002 por la que se establecen las bases regu-
ladoras a las ayudas que regirán las líneas de actuación y estímulo a la forma-
ción de mujeres en aquellas profesiones ligadas a sectores y actividades conside-
rados prioritarios en Galicia y se procede a su convocatoria. (Diario Oficial de
Galicia no 5 de 9.1.2003)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

— Rok 2003: 2 158 000 EUR
— Rok 2004: 2 589 600 EUR
— Rok 2005: 3 107 520 EUR
— Rok 2006: 3 729 024 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Uznaje się, że pomoc objęta przepisami powyższej ustawy, uznawana za
pomoc państwa, jest z zasady przeznaczona na szkolenia ogólne. Maksymalna
intensywność tej pomocy została ustalona w art. 4 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 68/2001 z uwzględnieniem faktu, że Galicja jest regionem, któremu
przysługuje pomoc regionalna przewidziana w art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE

Data realizacji czerwiec — listopad 2003 r.

Czas trwania programu Do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy — Przeznaczone dla kobiet programy w zakresie kształcenia zawodowego,
realizowane przez podmioty lokalne, stowarzyszenia lub przedsiębiorstwa.

— Koordynacja działań z zakresu kształcenia zawodowego z poradnictwem
zawodowym oraz planami w zakresie promowania gospodarki społecznej i
wspierania przedsiębiorstw.

— Programy mające na celu ułatwienie zatrudniania kobiet poprzez podno-
szenie ich kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku
pracy.

— Osobne projekty szkoleniowe wzbogacające wyżej wspomniane działania o
nowe elementy

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Servicio Gallego de Promoción de la igualdad del Hombre y de la Mujer

Adres:

Plaza de Europa, 15 A 2o Área Central-Polígono de Fontiñas
E-15781 Santiago de Compostela
Tel: (981) 54 53 60
E-mail: sgpihm@xunta.es

Nr pomocy XT 60/04

Państwo Członkowskie Belgia

Region Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Interbrew NV
Vaartstraat 94
B-3000 Leuven

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

0,9 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od dnia 11 czerwca 2004 r.
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Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Szkolenie ogólne Tak

Szkolenie specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do
pomocy

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Dossier „ad hoc”

— Rolnictwo

— Rybołówstwo i akwakultura

— Sektor wydobycia węgla

— Wszystkie sektory związane z produkcją

lub

Hutnictwo stali

Budownictwo okrętowe

Włókna syntetyczne

Przemysł motoryzacyjny

Inny sektor związany z produkcją Browarnictwo

— Wszystkie usługi

lub

Usługi transportu morskiego

Inne usługi transportowe

Usługi finansowe

Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adres:

Markiesstraat 1
B-1000 Brussel

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia. Środek
wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga
uprzedniego powiadomienia Komisji o przy-
znaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przy-
znanej jednemu przedsiębiorstwu na poje-
dynczy projekt szkoleniowy przekracza
1 000 000 EUR

Tak
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