
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 285/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XT 18/06

Państwo członkowskie Portugalia

Region Portugalia kontynentalna i Regiony Autonomiczne Azorów i Madery

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy: Niezależne projekty szkoleń zawodowych, nieobjęte progra-
mami pomocy zatwierdzonymi przez Komisję Europejską w ramach programu
PRIME (pomoc państwa nr 667/99 — SIME oraz pomoc państwa nr 89/2000
— SIVETUR)

Podstawa prawna Portaria 1285/2003 de 17 de Novembro

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna

38 692 899,58 EUR (1)

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Data realizacji Od 1.1.2005 r. do 31.12.2005 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

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— rolnictwo Nie

— rybołówstwo i akwakultura Nie

— górnictwo węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

lub

hutnictwo stali Tak

budownictwo okrętowe Tak

przemysł włókien syntetycznych Tak

przemysł motoryzacyjny Tak

inne sektory związane z produkcją Tak

— wszystkie usługi Nie

lub

usługi transportu morskiego Nie

inne usługi transportowe Tak

usługi finansowe Nie

inne usługi Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gabinete de Gestão do PRIME

Rua Rodrigues Sampaio, 13
P-1169 — 028 Lisboa
Tel: 213 112 100
Faks: 213 112 197
info@gabprime.org
http://www.prime.min-economia.pr/

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

(1) Odliczono kwotę 32 450,54 EUR odpowiadającą pozycji 00/15654 dotyczącej przedsiębiorstwa INFINITUM — Indústria de
Confecções, Lda; pomoc na rzecz tego przedsiębiorstwa została zgłoszona w 2004 r., a następnie anulowana.

Nr środka pomocy XT 40/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bundesland Brandenburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Ideenwettbewerb „Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen
stärken” — Förderung im Rahmen des INNOPUNKT-Programms des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg

Podstawa prawna Landeshaushaltsordnung (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvor-
schriften

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

2006: 0,1 mln EUR

2007: 0,5 mln EUR

2008: 0,2 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-7 rozporządzenia tak

Data realizacji 1.7.2006

Czas trwania programu lub przy-
znanej pomocy indywidualnej

Od 1.7.2006 r. do 30.6.2008 r.

Okres dostosowawczy wspomniany w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 68/2001
zostanie zastosowany, w celu ewentualnego dostosowania do obowiązującego
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP. Po tym okresie zapewniona
zostanie zgodność programu z obowiązującym w danej chwili rozporządze-
niem o wyłączeniu grupowym lub innymi odpowiednimi przepisami

Cel pomocy Szkolenia ogólne tak

Szkolenia specjalistyczne nie

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

LASA Brandenburg GmbH

Wetzlarer Str. 54
D-14482 Potsdam

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia tak
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