
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, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE)

nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

(2006/C 177/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XT 65/05

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (kwalifikacje ogólne i specjalis-
tyczne) na 2005 r. — obwieszczenie (Legal Notice) 335/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

1 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 Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2008 r. (*)

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Malta Enterprise Corporation

Adres:
Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

(*) Zgodnie z regułą 9 zawartą w obwieszczeniu 335/2005, Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (kwalifikacje ogólne i specjalistyczne)
na 2005 r., program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE)
nr 70/2001.

Nr pomocy XT 66/05

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na 2005 r. —
obwieszczenie (Legal Notice) 330/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)
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Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

0,9 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 Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2008 r. (*)

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Malta Enterprise Corporation

Adres:
Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

(*) Zgodnie z zasadą 21 zawartą w obwieszczeniu 330/2005, Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na rok 2005 r.,
program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001.

Nr pomocy XT 73/05

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Estoński Narodowy plan rozwoju na rzecz wdrożenia funduszy strukturalnych
UE — Jednolity dokument programowy na lata 2004-2006; środek 2.3 „Promo-
wanie badań, rozwoju technologii i innowacyjności”, sekcja dotycząca „Programu
inkubacji przedsiębiorczości”

Podstawa prawna Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr. 132 (2005) 31.10.2005.a.

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Estonia — 0,14 mln EUR:
EFRR: 0,41 mln EUR
Ogółem: 0,55 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 13.11.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Rolnictwo Tak

— Rybołówstwo i akwakultura Tak

— Sektor wydobycia węgla Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Adres:
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr pomocy XT 86/04

Państwo członkowskie Portugalia

Region Portugalia kontynentalna i Regiony Autonomiczne Azorów i Madery

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Niezależne projekty szkoleń zawodowych nieobjęte programami pomocy zatwier-
dzonymi przez Komisję Europejską w ramach programu PRIME (Pomoc państwa
nr 667/99 — SME oraz pomoc państwa nr 89/200 — SIVETUR)

Podstawa prawna Portaria 1285/2003 do 17 Novembro

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

(w EUR)

Rok Dotacja budżetowa

2004 31 633 784

2005 63 638 599

2006 64 727 617

Ogółem 160 000 000

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność pomocy podstawowej ustalona jest zgodnie z zasadami podanymi
w poniższej tabeli:

Poziomy wsparcia Szkolenia specjalis-
tyczne

Szkolenia ogólne

Inne niż
MŚP

MŚP Inne niż
MŚP

MŚP

Podstawa 25 % 35 % 50 % 70 %

Premia regionalna

— LVT (port. Lisboa e Vale do
Tejo — Lizbona i dolina
Tagu) (region objęty
zakresem stosowania art.
87 ust. 3 lit. c) traktatu)

30 % 40 % 55 % 75 %

— Inne niż LVT (regiony
objęte zakresem stosowania
art. 87 ust. 3 lit. a) trak-
tatu)

35 % 45 % 60 % 80 %

Pracownicy znajdujący się w
szczególnie niekorzystnej
sytuacji

— LVT 40 % 50 % 65 % 80 %

— Inne niż LVT 45 % 55 % 70 % 90 %
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Data realizacji 20 września 2004 r. Tego dnia program pomocy oficjalnie wszedł w życie,
pomimo że ustawa stanowiąca jego podstawę została opublikowana wcześniej

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

2004-2006

Cel pomocy Celem programu jest wzmocnienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności
zasobów ludzkich przedsiębiorstw do potrzeb tych ostatnich w zakresie rozwoju
strategicznego. Należy wykazać, że udzielenie wsparcia na rzecz szkoleń zawodo-
wych jest uzasadnione z uwagi na ich spójność i powiązanie z ogólnie pojętą
strategią rozwoju przedsiębiorstwa.
Pomoc przeznaczona jest zarówno na szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, przy
czym w przypadku projektów obejmujących oba rodzaje szkoleń konieczne jest
rozróżnienie ich w celu obliczenia intensywności pomocy, która zostanie przy-
znana

Sektor(-y) gospodarki Jedynie wymienione poniżej sektory są objęte pomocą:

Wszystkie sektory związane z produkcją

Wszystkie usługi

lub

Inne usługi transportowe

Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Gabinete de Gestão do PRIME

Adres:
Rua Rodrigues Sampaio, 13
P-1169-028 Lisboa
Tel.: 213 11 21 00
Fax: 213 11 21 97
gab@prime.min-economia.pt
http://www.prime.min-economia.pt/
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