
Informacje przekazane przez państwa członkowskie na temat pomocy państwa przyznanej
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionym
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art.

87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(2006/C 211/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XT 39/04

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne de langue française — Walonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zachęty finansowe w odniesieniu do szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Czeki szkoleniowe

Podstawa prawna Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par
les entreprises du 10 avril 2003 (publié au MB le 29 avril 2003)

Arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret
du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs
occupés par les entreprises

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

8,993 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

50 CF (czeków szkoleniowych) (50 × 15 EUR) na osobę
fizyczną lub jednoosobową działalność gospodarczą;

400 CF na przedsiębiorstwo zatrudniające 2 do 50 pracow-
ników zarejestrowanych w belgijskim zakładzie ubezpieczeń
społecznych (ONSS);

600 CF na przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 100
pracowników;

700 CF na przedsiębiorstwo zatrudniające od 101 do 200
pracowników;

800 CF na przedsiębiorstwo zatrudniające od 201 do 250
pracowników

Tak

Data realizacji 1.5.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r. (+ sześciomiesięczny okres wyłączenia)

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Celem systemu czeków szkoleniowych jest promowanie
szkoleń w MŚP poprzez dotacje przeznaczone na pokrycie
części kosztów związanych z udziałem pracowników MŚP w
programach szkoleń ogólnych pozwalajacych im zdobyć
kwalifikacje, które będą mogli wykorzystać w innych
formach lub na innych polach działalności zawodowej

Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

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

Wszystkie sektory zawodowe związane z handlem

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation

Adres:
Rue du Moulin de Meuse 104
B-5000 Namur

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Nie dotyczy
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Numer pomocy XT 40/04

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne de langue française

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zachęty finansowe w odniesieniu do szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Kredyty szkoleniowe

Podstawa prawna Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par
les entreprises du 10 avril 2003 (publié au MB le 29 avril 2003)

Arrêté du Gouvernement Wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret
du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs
occupés par les entreprises

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

5,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

9 EUR na godzinę szkolenia i na pracownika w przypadku
MŚP (w rozumieniu rozporządzenia WE) oraz 10 EUR, jeżeli
MŚP jest zlokalizowane w regionie mogącym korzystać z
pomocy regionalnej zgodnie z art. art. 87 ust. 3 lit. c) trak-
tatu;

6 EUR na godzinę szkolenia i na pracownika w przypadku
podmiotów niebędących MŚP (w rozumieniu rozporządzenia
WE) oraz 7 EUR, jeżeli podmiot ten jest zlokalizowany w
regionie mogącym korzystać z pomocy regionalnej zgodnie z
art. art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu

Tak

Data realizacji 1.5.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r. (+ szesciomiesięczny okres wyłączenia)

Cel pomocy Szkolenia ogólne Nie

Szkolenia specjalistyczne

Celem systemu kredytów szkoleniowych jest promowanie
organizacji szkoleń w przedsiębiorstwach poprzez dotacje,
których celem jest pokrycie części kosztów związanych z
udziałem pracowników tych przedsiębiorstw w specjalistycz-
nych programach szkoleniowych pozwalających zdobyć
kwalifikacje, których nie można wykorzystać lub też można
wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych firmach lub
na innych polach działalności zawodowej

Tak

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

Wszystkie sektory zawodowe związane z handlem

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation

Adres:
Rue du Moulin de Meuse 104
B-5001 Namur

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Nie dotyczy
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