
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 278/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XT 28/06

Państwo członkowskie Włochy

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Zaproszenie do realizacji działań w zakresie kształcenia ustawicznego —
2/2005

Podstawa prawna Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 48 Legge 27 dicembre 2002, n. 289

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Całkowita kwota w ramach
zaproszenia do składania ofert
wynosi 6 364 843 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 19.1.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Orientacyjnie do 31.3.2007 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

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

w przypadku indywidualnej pomocy o
wartości powyżej 1 mln EUR należy dokonać
uprzedniego zgłoszenia pomocy do Komisji

Tak

Numer środka pomocy XT 31/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia (Sycylia)

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnie-
niem MŚP. Cel ten obejmuje dwa działania: A) kształcenie ustawiczne; B) szko-
lenia zawodowe dla nowych pracowników przeprowadzane bezpośrednio po
zatrudnieniu
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Podstawa prawna Art. 19 della legge regionale n. 32 del 23.12.2000 pubblicata sulla GURS
parte I n. 61 del 23.12.2000 recante: «Disposizioni per l'attuazione del POR
Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese»; art. 117,
comma 2, della legge regionale n. 6 del 3.5.2001; POR Sicilia 2000-2006,
approvato con Decisione CE C(2004) n. 5184 del 15.12.2004; Complemento
di Programmazione adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del
8.3.2006, misura 3.09.

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

Program
pomocy

Całkowita kwota
roczna pomocy

Całkowita kwota dotacji na przedmio-
towy środek wynosi 132 342 857 EUR,
z czego 11 140 273,98 EUR zostanie
przeznaczone na poszczególne obszary
(PIT i PIR)

Przewidywane wydatki roczne mają
wynieść ok. 20 000 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indy-
widualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporzą-
dzenia

Tak, w granicach pułapów określonych
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 68/2001

Data realizacji Działanie A): Obwieszczenie publiczne nr 3 z dnia 17 lipca 2002 r. z datą
końcową w październiku 2002 r., opublikowane w dzienniku urzędowym
regionu Sycylia (GURS) nr 34 z dnia 26 lipca 2002 r.: do dziś nie zatwierdzono
ostatecznej listy projektów. Pomoc będzie można przydzielić po przyjęciu
dekretu zatwierdzającego ostateczną listę. Działanie B): Obwieszczenie
publiczne nr 4 z dnia 30 czerwca 2005 r., opublikowane w GURS nr 29 z dnia
8 lipca 2005 r.: zatwierdzono już wykaz kwalifikujących się projektów. Pomoc
będzie można przydzielić po przyjęciu dekretów w sprawie finansowania
poszczególnych projektów, co nastąpi po sprawdzeniu poprawności złożonych
dokumentów

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia
ogólne
Szkolenia
specjalistyczne

Cel pomocy obejmuje szkolenia dla pracowników w ramach
albo projektów rozwoju lokalnego i sektorowego, albo planów
szkoleniowych danego przedsiębiorstwa lub obszaru nieuję-
tych w projektach pomocowych Krajowego funduszu na rzecz
kształcenia ustawicznego (Fondo Nazionale della formazione
continua)

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, formazione Professionale
ed Emigrazione
Dipartimento Formazione Professionale

Via Imperatore Federico 52,
I-90143 Palermo

Numer środka pomocy XT 33/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

INDESIT COMPANY
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Podstawa prawna Articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea; Regolamento (CE)
n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e Rego-
lamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 di modifica
del precedente Regolamento; Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali — DGPOF 247/segr/05 del 5 agosto 2005. Convenzione
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DGPOF e Italia Lavoro S.p.A.
del 20 dicembre 2005 approvata con Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali — DGPOF 434/VI/05 del 23 dicembre 2005

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Nie

Gwarantowane
pożyczki

Nie

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

303 800 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Nie

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

Data realizacji Przedsiębiorstwu Indesit Company zostaną przydzielone zasoby na zakończenie
działalności szkoleniowej przewidzianej w projekcie zatwierdzonym przez
Dyrekcję Generalną ds. Polityki w zakresie Poradnictwa i Szkoleń (DGPOF,
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione ) w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz na podjęcie działań w następstwie
kontroli przeprowadzonych przez Italia Lavoro S.p.A., o których mowa w
konwencji ustanowionej w dniu 20 grudnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc będzie obejmować maksymalnie okres 6 miesięcy, począwszy od dnia
rozpoczęcia działań i zakończy się wraz z przekazaniem zasobów przydzielo-
nych rozporządzeniem dyrekcji (Decreto Direttoriale) 247/segr/05 z dnia 5
sierpnia 2005 r. nie później niż 2 miesiące po zakończeniu wspomnianych
działań

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Referente: Dott. ssa Vera Marincioni, Direttore Generale della Direzione Gene-
rale per le Politiche, per l'Orientamento e la Formazione;

Telefono: (39) 06 36 75 47 60; fax (39) 063 22 23 58

Via Fornovo n. 8
I-00192 Roma

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XT 35/06

Państwo członkowskie Republika Włoska

Region Regione del Veneto

Nazwa programu pomocy lub
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program operacyjny EFS, cel 3, środek D1 — rozwój kształcenia ustawicznego
w zakresie zwiększania elastyczności rynku pracy oraz konkurencyjności przed-
siębiorstw 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 n. 3756 del 6.12.2005 e DGR n. 1868 del 13.6.2006
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Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Program będzie realizowany w
latach 2006-2007; zgodnie z
dekretami regionalnymi nr
3756 z dnia 6 grudnia 2005
r. oraz nr 1868 z dnia 13
czerwca 2006 r. całkowita
kwota wyniesie
38 970 000 EUR (trzydzieści
osiem milionów dziewięćset
siedemdziesiąt tysięcy EUR),
nie uwzględniając wkładu
prywatnego

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak, zgodnie z art. 4 ust. 1-5
rozporządzenia (WE)
nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r.

Data realizacji 13.6.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

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
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