
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 233/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XT 16/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc szkoleniowa związana z programami rozwoju regionalnego

Podstawa prawna A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló, a
17/2006. (I. 26.) Korm. rendelettel módosított 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
24/A. §

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy (2006)

3 958 300 EUR

Całkowita kwota
roczna pomocy (2007)

1 227 985 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
roczna pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 29 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Országos Területfejlesztési Hivatal, Regionális Fejlesztés Operatív Program és
INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága

Adres:
Budapest — H-1015. Hattyú u. 14.
Osoba do kontaktu:
Szigeti Ferenc Albert

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XT 21/06

Państwo członkowskie Republika Węgierska

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
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Podstawa prawna Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználá-
sával kapcsolatos szabályokról szóló 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

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

Na rok 2005: 13 649 200 EUR (1)

Maksymalna intensywność pomocy W przypadku szkoleń ogólnych intensywność pomocy brutto nie może prze-
kroczyć 60 % dla dużych przesiębiorstw i 80 % dla MŚP.
W przypadku szkoleń specjalistycznych intensywność pomocy brutto nie może
przekroczyć 35 % dla dużych przedsiębiorstw i 45 % dla MŚP.
Intensywność pomocy może zostać podniesiona o 10 % zarówno dla szkoleń
ogólnych, jak i specjalistycznych, w przypadku szkoleń dla pracowników w
gorszym położeniu

Data realizacji Program pomocy rozpoczyna się 1 stycznia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ma na celu stworzenie struktury pomocy
lepiej odpowiadającej na potrzeby związane z nowym podejściem. Wykorzys-
tanie instytucji partnerstwa na rzecz rozwoju pomiędzy podmiotami gospodar-
czymi, w tym przedsiębiorstwami ma umożliwić wprowadzenie w życie wszyst-
kich nowatorskich inicjatyw.
EQUAL przyczynia się do realizacji Strategii Zatrudnienia UE

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság

Adres:
H-1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

(1) Dane dotyczące programu EQUAL na rok 2005 obejmują jego całkowity budżet, w tym również budżet na działania niekwalifikujące
się do pomocy państwa (kurs przeliczenia: 250 HUF — 1 EUR).

Nr środka pomocy XT 23/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise. Zróżnicowana intensywność pomocy w zależności od obszaru, którego
środek pomocy będzie dotyczył

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wieloletni program pomocy na rzecz odnowy gospodarczej regionu Molise po
okresie klęsk żywiołowych — zaproszenie do składania wniosków o przyznanie
pomocy przeznaczonej na ogólne wsparcie przedsiębiorstw

Podstawa prawna Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo
2003, e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e
per quelli meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predis-
posizione di un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa
produttiva nel territorio della Regione Molise.

Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Delibe-
razione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10
dicembre 2004).

Podstawa prawna jest dostępna na oficjalnej stronie regionu Molise, pod
adresem www.regione.molise.it, w specjalnej sekcji poświęconej wieloletniemu
programowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu
Molise
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy
Średnia wartość w
okresie trzech lat

0,53 mln EUR

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

Data realizacji 16.2.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

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

Inne sektory związane z produkcją Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15

Adres:
via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XT 56/04

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Irlandia Północna

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program rozwoju przedsiębiorstw

Podstawa prawna The Industrial Development (NI) Order 1982

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

7,5 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 2.2.2001 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.
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Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Invest NI

Adres:
44-58 May Street
Belfast BT1 4NN
United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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