
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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 308/08)

Numer środka pomocy XT 20/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Puglia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną

— Finansowanie szkoleń zewnętrznych dla stażystów
— Zachęty służące przekształcaniu stażu w stosunek pracy na czas nieokreślony

Podstawa prawna Legge regionale n. 13 del 22.11.2005 attuativa dell'art. 49 del decreto leg.vo
10.9.2003 No 276

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmio-
towi

Przewidywana roczna kwota na szkolenia dla stażystów wynosi 11 mln EUR
w odniesieniu do przedsiębiorstw kwotę wspomnianych środków zachęcających ustala
się corocznie na podstawie regionalnej uchwały budżetowej (legge di bilancio regionale)

Maksymalna intensywność
pomocy

Intensywność pomocy jest ustalana na podstawie rozporządzeń wspólnotowych

Data realizacji Od dnia wejścia w życie ustawy regionalnej nr 13/2005 (legge regionale n. 13/2005)
25.11.2005 r.

Czas trwania programu
pomocy lub przyznanej
pomocy indywidualnej

Czas trwania programu pomocy określa się w stosownych ogłoszeniach publicznych
publikowanych raz na kwartał

Cel pomocy — Finansowanie szkoleń zewnętrznych dla stażystów
— Zachęty służące przekształcaniu stażu w stosunek pracy na czas nieokreślony

Sektory gospodarki Wszystkie

Nazwa i adres organu przyzna-
jącego pomoc

Regione puglia

Nr środka pomocy XT 49/06

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną

Narodowy plan rozwoju — działanie 1.2 „Wsparcie szkoleniowe”

Podstawa prawna „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006” meetme nr 1.2 „Inimressursi arendamine
ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks” osa „Koolitustoetus” tingi-
mused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 22. septembri 2006. a määrus nr 80
(RTL, 3.10.2006, 72, 1316).
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Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmio-
towi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Estonia: 0,64 mln EUR
EFRR: 1,92 mln EUR
Ogółem: 2,56 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 6.10.2006 r.

Czas trwania programu
pomocy lub przyznanej
pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— rolnictwo Tak

— rybołówstwo i akwakultura Tak

— sektor wydobycia węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— wszystkie usługi

— lub

usługi transportu morskiego Tak

inne usługi transportowe Tak

usługi finansowe Nie

inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyzna-
jącego pomoc

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15,
EE-10118 Tallinn

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Nr środka pomocy XT 50/06

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną

Narodowy plan rozwoju — działanie 1.2 „Program szkoleń”
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Podstawa prawna „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006” meetme nr 1.2 „Inimressursi arendamine
ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks” osa „Koolituskava” tingi-
mused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 22. septembri 2006. a määrus nr 83
(RTL, 3.10.2006, 72, 1319).

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywi-
dualnej przyznanej podmio-
towi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

Estonia: 0,67 mln EUR
EFRR: 2 mln EUR;
Ogółem: 2,67 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Data realizacji 6.10.2006 r.

Czas trwania programu
pomocy lub przyznanej
pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2006 r.

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

— rolnictwo Nie

— rybołówstwo i akwakultura Nie

— sektor wydobycia węgla Nie

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— wszystkie usługi

— lub

usługi transportu morskiego Nie

inne usługi transportowe Nie

usługi finansowe Nie

pozostałe inne usługi Tak

Nazwa i adres organu przyzna-
jącego pomoc

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15,
EE-10118 Tallinn

Duża indywidualna pomoc w
formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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