
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 291/11)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XT 38/06

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Greckie klastry przemysłowe (Ελληνικοί Τεχνολογικοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί)
to inicjatywa prowadzona pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju, której celem
jest utworzenie i rozwój konkurencyjnych klastrów, posiadających rozległe
know-how i ukierunkowanych na wywóz w konkretnych sektorach gospodarki.
Wybrane klastry składają się głównie z MŚP

Podstawa prawna Νόµος 1514/85 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 2919/01. Ο ρόλος του Ερευνη-
τικού Κέντρου «Αθηνά» περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Νόµου 2919/01 και το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 145/03 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 του Νόµου
3438/06 και το άρθρο 15 του Νόµου 3460/06.

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

Całkowita kwota roczna pomocy 2006: 200 000 EUR
2007: 200 000 EUR
2008: 106 000 EUR

Całkowita kwota pomocy

Ostateczne kwoty roczne mogą różnić się
nieznacznie od kwot wymienionych powyżej, jednak
całkowita kwota pomocy pozostaje niezmieniona

287 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Całkowita intensywność pomocy nie przekroczy progów przewidzianych w
rozporządzeniu nr 68/2001 zmienionym rozporządzeniem nr 363/2004

Data realizacji Opinię na temat programu pomocy opublikowano na początku sierpnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2008 r. Zobowiązania prawne do 31 grudnia 2006 r.

Cel środka pomocy W ramach programu dotowane będą działania klastrów podejmowane w
danym okresie (lata 2006-2008) i dotyczące szkoleń ogólnych i specjalistycz-
nych organizowanych w MŚP i innych przedsiębiorstwach. Celem jest wspie-
ranie rozszerzania działalności klastrów, promowanie rozpowszechniania tech-
nologii i know-how wśród członków klastrów oraz skupienie się na rozwoju
potencjału pracowników i rozwoju zdolności w przedsiębiorstwach objętych
pomocą

Sektor(-y) gospodarki Mikroelektronika i układy scalone, z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami
wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ερευνητικό
Κέντρο „Αθηνά”
Γ. Αναστασίου 13
GR-11527 Αθήνα

(Ministerstwo Rozwoju, sekretariat generalny ds. badań i technologii, ośrodek
badawczy „Atena”
G. Anastasiou 13
GR-11527 Ateny)

Inne informacje Program jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 68/2001 zmienionym
rozporządzeniem (WE) nr 363/2004. Pomoc przyznawana jest w ramach
działania 4.6.3 programu operacyjnego „Konkurencyjność”, współfinansowa-
nego z funduszy strukturalnych.

30.11.2006 C 291/39Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nr środka pomocy XT 47/06

Państwo członkowskie Austria

Region Kärnten

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Karyncka kampania szkoleniowa dla przedsiębiorstw

Podstawa prawna Ziel-2-Programm Kärnten 2000 — 2006

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

Program
pomocy

Całkowita
kwota roczna
pomocy
(dotacja)

ok. 1,2 mln EUR

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

tak Szkolenia ogólne

— Duże przedsiębiorstwa 50 %
— Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

70 %
— Maksymalna intensywność pomocy:

70 % kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą

Szkolenia specjalistyczne

— Duże przedsiębiorstwa 25 %
— uMałe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

35 %
— Maksymalna intensywność pomocy:

35 % kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą

Data realizacji Od 1.6.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich
dzięki szkoleniom zawodowym,

wsparcie szans rozwoju przedsiębiorstw
poprzez przyszłościowe strategie rozwoju
personelu

Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkret-
nych sektorów

Tak

Inne sektory związane z
produkcją

Produkcja maszyn i urządzeń (ÖNACE 29,
34, 35)

Produkcja drewna i wyrobów z drewna
(ÖNACE 20)

Produkcja wyrobów chemicznych (ÖNACE
24)

Działalność badawczo-rozwojowa(ÖNACE
73)

Produkcja i przetwarzanie papieru i tektury
(ÖNACE 21)

Inne usługi Sprzęt elektroniczny, oprogramowanie lub
sprzęt komputerowy, przesyłanie danych
(ÖNACE 30 — 33, 72)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung 6 — Bildungs- und Arbeit-
smarktpolitik

Mießtaler Straße 12
A-9020 Klagenfurt

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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