
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 272/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XT 15/06

Państwo członkowskie Słowenia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programy szkoleniowe
nr BE01-5022860-2006
(ex N 569/2005 lub SI 1 2004)

Podstawa prawna Pravilnik o izvajanju ukrepov „Aktivne politike zaposlovanja“, v navezavi z
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

2006: 2 003 832 972 SIT

Maksymalna intensywność pomocy Pomoc na szkolenia ogólne jest ograniczona do 50 % kosztów kwalifikowa-
nych, z możliwością zwiększenia tej kwoty:
— o 20 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla

pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
— o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla

pracowników przedsiębiorstw należących do obszaru a),
— o 5 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla pracow-

ników przedsiębiorstw należących do obszaru b),
— o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla osób o

słabej pozycji na rynku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pomoc na szkolenia specjalistyczne jest ograniczona do 25 % kosztów kwali-
fikowanych, z możliwością zwiększenia tej kwoty:
— o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla

pracowników małych i średnich przedsiębiorstw,
— o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla

pracowników przedsiębiorstw należących do obszaru a),
— o 5 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla pracow-

ników przedsiębiorstw należących do obszaru b),
— o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie przeznaczone jest dla osób o

słabej pozycji na rynku pracy.

Data realizacji 7.3.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

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

Wszystkie sektory poza
sektorem wydobycia węgla

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana

Inne informacje Osoba odpowiedzialna za program pomocy jest poinformowana o obowiąz-
kach wynikających z przepisów art. 5 i art. 6 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy
szkoleniowej.
Osoba odpowiedzialna zgłosi Komisji Europejskiej wszelką pomoc, której
kwota będzie przekraczać 1 mln EUR, przyznaną na rzecz tego samego
przedsiębiorstwa na ten sam program szkoleniowy.
Pułap ten stosuje się niezależnie od tego, czy projekt finansowany jest w
całości z zasobów państwowych, czy też jest częściowo finansowany z
zasobów wspólnotowych.
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Numer pomocy XT 20/05

Państwo członkowskie Republika Włoska

Region Veneto

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Artykuł 6 ustawy (legge) nr 53/2000 — dekret międzyresortowy (Decreto Inter-
ministeriale) nr 349/V/2004. Finansowanie projektów opracowanych na
podstawie ustaleń umownych przewidujących skrócenie czasu pracy.

Podstawa prawna L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 349/V/2004
D.G.R. n. 706 del 4 marzo 2005

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1 437 373,56 EUR, nie
uwzględniając wkładu
prywatnego. Wyżej
wymieniona kwota obej-
muje również wkład finan-
sowy zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia (WE)
69/2001

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 13.5.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej
(jedynie sektory, do których stosuje się zasada
de minimis, oraz sektory transportu, rolnictwa,
rybołówstwa i akwakultury)

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 indywidualnej
lub wymaga uprzedniego powiadomienia
Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota
pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu
na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza
1 mln EUR.

Tak

Nr środka pomocy XT 26/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Walia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Szkoleniowy program zwiększania świadomości na temat HCC (Hybu Cig
Cymru — Meat Promotion Wales)

Podstawa prawna Industrial Development Act 1982

9.11.2006 C 272/15Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



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

Program pomocy Całkowita roczna kwota
pomocy

2006: 0,30 mln GBP
2007: 0,20 mln GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 1.6.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r. Dotacja została przyznana przed dniem 31 grudnia 2006 r.
Płatności dokonywane w ramach tego programu będą kontynuowane do dnia
31 grudnia 2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarcze Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— rolnictwo Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Meat and Livestock Commission

PO Box 44, Winterhill House
Snowdon Drive
Milton Keynes MK6 1AX
United Kingdom

Attention: Michael Fogden

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer pomocy XT 39/06

Państwo członkowskie Włochy

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Zaproszenie do składania ofert organizacji szkoleń w zakresie szkolenia usta-
wicznego I-2006 r.

Podstawa prawna Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, pag. 388
Art. 48 Legge 27 dicembre 2002, pag. 289

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Całkowita kwota przewi-
dziana w zaproszeniu:
7 830 288 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 Od 29.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Szacunkowy termin: do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Fondartigianato — Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63
I-00185 Roma

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia
Przyznanie indywidualnej pomocy przekra-
czającej 1 mln EUR wymaga uprzedniego
zgłoszenia Komisji

Tak

Nr pomocy XT 41/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bawaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Bildungszentrum der Stadt Nürnberg (Volkshochschule)
Gewerbemuseumsplatz 1
D-90403 Nürnberg

Podstawa prawna Bay HO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 2,
Programmergänzung zu Ziel 2

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

Program pomocy Całkowita kwota

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy 127 586,00 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 27.7.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

31.12.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Hegelstrasse 2
D-95447 Bayreuth

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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