
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 274/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XT 29/06

Państwo członkowskie Estonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Dekret estońskiego ministerstwa rolnictwa nr 70 „Procedura przetwarzania
wniosków o szkolenia wytwórców produktów rybołówstwa”

Podstawa prawna “Kalandusturu korraldamise seadus”, vastu võetud 17.12.2003. a seadusega (RT
I 2003, 88, 593; 2004, 37, 254; 2005, 39, 308; 2006, 5, 22).
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=988427

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

450 000 EEK lub
28 761 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak, zgodnie z art. 4 ust.
2,3 i 4 rozporządzenia
(WE) nr 68/2001. Pułap
wynosi 4 000 EEK (około
256 EUR) na wniosek

Data realizacji 17 lipca 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do października 2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Pomoc na rzecz szkoleń
dla wytwórców
produktów rybołówstwa,
umożliwiających im
zdobycie i uzupełnienie
wiedzy potrzebnej im do
prowadzenia działalności
gospodarczej

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Rybołówstwo i akwakultura Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, Tartu, EE-51009, Vabariik

Duża pomoc indywidualna w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

10.11.2006C 274/34 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nr środka pomocy XT 55/03

Państwo członkowskie (Zjednoczone Królestwo i) Republika Irlandii

Region 32 hrabstwa na wyspie Irlandia — Irlandia Północna oraz Republika Irlandii

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Fusion

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 przyznanej
podmiotowi

Maksymalny koszt na podmiot

2002: 29 000 GBP

2003: 29 000 GBP

2004: 29 000 GBP

2005: 29 000 GBP

Maksymalna wartość pomocy

2002: 470 000 GBP

2003: 1 410 000 GBP

2004: 921 667 GBP

2005: 68 333 GBP

Uwagi:

W latach 2002-2005 ustanowi się i wdroży w sposób ciągły 70 projektów.
Koszt jednego projektu w okresie 18 miesięcy wynosi 41 000 GBP (jednak
roczny koszt wynosi ok. 29 000 GBP, ponieważ niektóre elementy projektu
pokrywane są w oparciu o zasadę proporcjonalności, podczas gdy inne nie).
Kwota 41 000 GBP na jeden projekt wypłacana jest w ratach kwartalnych
przez okres 18 miesięcy. Zatem łączne wydatki na cały program FUSION, obej-
mujący 70 projektów, różnią się w zależności od liczby projektów realizowa-
nych w sposób ciągły oraz wszystkich projektów w danym roku.

Całkowita wartość pomocy na 70 projektów realizowanych przez 2 lata
= 2 870 000 GBP. Stanowi to 60 % ogólnego kosztu programu pozostałe 40 %
pochodzi z wkładu własnego przedsiębiorstw uczestniczących w programie

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalnie do kwoty pomocy w wysokości 29 000 GBP na projekt rocznie,
co oznacza intensywność pomocy w wysokości 60 %

Data realizacji: Program będzie trwał przez cztery lata od daty jego przyjęcia.
Poszczególne przedsiębiorstwa będą się kwalifikować do otrzymania pomocy
najwyżej przez 18 miesięcy

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Program pomocy będzie realizowany do 2005 r.

Cel pomocy Celem niniejszej pomocy jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych absol-
wentów w dziedzinie transferu wiedzy i technologii między przemysłem i
środowiskiem akademickim oraz zarządzania, 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

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

InterTradeIreland

The Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
Co Down
Northern Ireland
BT34 2DE
United Kingdom
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