
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 245/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XT 2/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Pomoc państwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw sektora hodowli koni,
przyznawana w celu wspierania rozwoju tego sektora: kursy szkoleniowe dla
przedstawicieli tego sektora

Podstawa prawna Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
estatales destinadas al sector equino

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

Program pomocy Całkowita
kwota roczna
pomocy

0,25 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 momentu opublikowania w Boletín Oficial del Estado i wejścia w życie

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Nie

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Ganadería

C/ Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XT 6/06

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 dla firm rzemieślniczych
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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 predisposizione 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 Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione 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 progra-
mowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu Molise

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

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

0,17 mln EUR

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

Data realizacji 6.12.2005 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 przyznają-
cego pomoc

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

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XT 7/06

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 dla przedsiębiorstw handlowych
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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 predisposizione 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 Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione 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 progra-
mowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu Molise

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

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

0,17 mln EUR

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

Data realizacji 7.12.2005 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 Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Inne: działalność handlowa Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

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

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XT 9/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy w zakresie nauczania języków obcych przeznaczony dla zainte-
resowanych przedsiębiorstw w prowincji Prato

Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej

Deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 1o febbraio 2006

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

60 000 EUR

Pomoc indywidualna 1 500 EUR na
przedsiębiorstwo
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.3.2006 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 Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato

Via Valentini, 14
I-59100 Prato

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XT 13/06

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 predisposizione 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 Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione 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 progra-
mowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu Molise

Planowane roczne wydatki lub
całkowita kwota pomocy indywi-
dualnej 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
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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 przyznają-
cego pomoc

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

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XT 17/06

Państwo członkowskie Malta

Region —

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

My Web for Industry

Podstawa prawna Malta Enterprise Act (Cap. 463)

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

70 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji 15.3.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkole-
niowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Malta Enterprise

Enterprise Centre, Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
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Numer pomocy XT 54/03

Państwo Członkowskie (Zjednoczone Królestwo oraz) Republika Irlandii

Region 32 hrabstwa na wyspie Irlandia — Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

FOCUS

Podstawa prawna British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its
function.

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej udzie-
lonej podmiotowi

Maksymalny koszt na podmiot
2002: 25 400 GBP
2003: 25 400 GBP
Maksymalna wartość pomocy
2002: 254 000 GBP
2003: 254 000 GBP
Inne informacje: W latach 2002-2004 ustanowi się i wdroży 20 projektów. Koszt
jednego projektu w okresie 12 miesięcy wynosi 25 400 GBP. Kwota
25 400 GBP na jeden projekt wypłacana jest w ratach kwartalnych przez okres
12 miesięcy. Roczny wydatek na cały program FOCUS, zawierający 20
projektów, obliczany jest przy założeniu, że projekty rozpoczną się w połowie
2002 r. i zakończą w połowie 2003 r. Wydatek jest zatem rozdzielony między te
dwa lata.
Całkowita wartość pomocy na 20 projektów realizowanych przez 2 lata
= 508 000 GBP. Stanowi to 65 % ogólnego kosztu projektu, pozostałe 35 %
pochodzi z wkładu własnego przedsiębiorstw uczestniczących w programie

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalnie do kwoty pomocy w wysokości 25 400 GBP na projekt rocznie, co
stanowi 65 % intensywności pomocy.

Data realizacji, okres trwania
systemu lub indywidualnej pomocy

Przedmiotowy program będzie trwał przez dwa lata od daty jego przyjęcia.
Przedsiębiorstwa indywidualne będą się kwalifikować do otrzymania pomocy
najwyżej przez 12 miesięcy

Cel pomocy Celem niniejszej pomocy jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych absol-
wentów w dziedzinie sprzedaży i marketingu w celu przygotowania ich do
objęcia wyższych stanowisk zarządczych. Szkolenie ma charakter ogólny i jest
takie samo dla wszystkich uczestniczących w nim absolwentów, a także
wykształca umiejętności, które można przekazać i wykorzystać w innych przed-
siębiorstwach danego sektora przemysłowego.
Zakłada się, że program FOCUS umożliwi uczestnikom uzyskanie częściowej lub
pełnej akredytacji niezbędnej, by uzyskać członkostwo w odpowiednich organiza-
cjach zawodowych, takich jak Chartered Institute of Marketing i/lub Marketing
Institute of Ireland

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street
Newry
Co Down
Irlande du Nord
BT34 2DE
United Kingdom
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