
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 115/07)

Nr środka pomocy XT 3/07

Państwo członkowskie Cypr

Region Κύπρος (Kypros)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο [Τίτλος και
αριθμός της υφιστάμενης ενίσχυσης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού —
Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης — Συνήθη (CY
12/2002)]

Podstawa prawna Ο περί Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νόμος [Νόμος 125(Ι) του 1999, άρθρο
21)]

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2,5 miliona CYP

Gwarantowane pożyczki —

Pomoc indywi-
dualna

Całkowita kwota pomocy —

Gwarantowane pożyczki —

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

Na szkolenia ogólne:

— 50 % w przypadku
dużych przedsiębiorstw;

— 70 % w przypadku
mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Na szkolenia specjalis-
tyczne:

— 25 % w przypadku
dużych przedsiębiorstw;

— 35 % w przypadku
mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Dokumenty poświadczające
ogólny charakter szkolenia
zostały dołączone do zgło-
szenia istniejącego
programu pomocy.

Szkolenia specjalistyczne Tak
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Αναβύσσου 2
Στρόβολος, Τ.Θ. 25431
CY-1392 Λευκωσία

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Niniejszy program pomocy państwa nie przewi-
duje przyznawania dużej indywidualnej pomocy
w formie dotacji.

Tak

Numer pomocy XT 4/07

Państwo członkowskie Cypr

Region Κύπρος (Kypros)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό [Τίτλος
και αριθμός υφιστάμενης ενίσχυσης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού —
Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στο εξωτερικό (CY
11/2002)]

Podstawa prawna Ο περί Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νόμος [Νόμος 125(Ι) του 1999, άρθρο
21]

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,6 miliona CYP;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Tak

Na szkolenia ogólne:

— 50 % w przypadku dużych przed-
siębiorstw;

— 70 % w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Na szkolenia specjalistyczne:

— 25 % w przypadku dużych przed-
siębiorstw;

— 35 % w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; Szkolenia specjalis-
tyczne

Tak

Dokumenty poświadczające ogólny
charakter szkolenia zostały dołączone
do zgłoszenia istniejącego programu
pomocy.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αναβύσσου 2
Στρόβολος, Τ.Θ. 25431
CY-1392 Λευκωσία
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Numer pomocy XT 5/07

Państwo członkowskie Cypr

Region Κύπρος (Kypros)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης [Τίτλος και αριθμός
υφιστάμενης ενίσχυσης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού — Μονοεπιχειρη-
σιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης — Συνήθη (CY 13/2002)]

Podstawa prawna Ο περί Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νόμος [Νόμος 125(Ι) του 1999, άρθρο
21]

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,01 miliona CYP;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Tak

Na szkolenia ogólne:

— 50 % w przypadku dużych przed-
siębiorstw;

— 70 % w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw.

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Dokumenty poświadczające ogólny
charakter szkolenia zostały dołączone
do zgłoszenia istniejącego programu
pomocy.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αναβύσσου 2
Στρόβολος, Τ.Θ. 25431
CY-1392 Λευκωσία
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