
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 268/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XT 8/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione del Veneto

Nazwa programu pomocy Program operacyjny EFS, cel 3, środek D1, rozwój kształcenia ustawicznego,
zwiększenie elastyczności rynku pracy oraz konkurencyjności przedsiębiorstw
publicznych i prywatnych, w szczególności MŚP

Podstawa prawna Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2469 del
28.7.2000 e dalla Commissione Europea con Decisione C (2000) 2071 del 21
settembre 2000 integrata dalla Decisione C (2004) 2912 del 20.7.2004 — Rife-
rimento Regionale DGR 3756 del 6.12.2005

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program będzie realizowany w latach 2006-2007; obejmuje kwotę całkowitą w
wysokości 34 000 000 EUR (trzydzieści cztery miliony EUR), nie uwzględ-
niając wkładu prywatnego

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 1-5 rozporządzenia (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r.

Data realizacji 6.12.2005 r.

Czas trwania programu pomocy 31.12.2008 r.

Cel pomocy Rozwijanie poprzez programy kształcenia ustawicznego, obejmujące zarówno
szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, gotowości na zmiany na rynku pracy
wiążące się z nowymi metodami pracy, informatyzacją produkcji, globalizacją
rynku oraz większą elastycznością operacyjną. Celem pomocy będzie zapew-
nianie skuteczności działań dzięki licznym i powszechnym szkoleniom odby-
wającym się w regionie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901
I-30123 Venezia

Numer pomocy XT 22/05

Państwo członkowskie Republika Włoska

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Artykuł 9 ustawy (Legge) 236/93. Kształcenie ustawiczne dla przedsiębiorstw —
pomoc jednorazowa przyznawana w związku z konkretnymi potrzebami szko-
leniowymi

Podstawa prawna L. 236/93 art. 9.

Decreto Dirigenziale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.9.2004
relativo al finanziamento di Piani formativi aziendali

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4509 del 29.12.2004 e n. 1105 del
18.3.2005
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

3,3 mln EUR, nie uwzględ-
niając wkładu prywatnego

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 5.3.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.5.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione del Veneto — Giunta Regionale

Dorsoduro 3901
I-30100 Venezia

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia środek wyklucza
przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego
powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy w
przypadkach, w których kwota pomocy na poje-
dynczy projekt szkoleniowy przekracza sumę 1
mln EUR

Tak
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