
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 131/05)

Nr środka pomocy XT 29/07

Państwo członkowskie Grecja

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

„Ανθρώπινα δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης — Β' Κύκλος”
(„Anthropina diktya Ereynitikis kai Tehnologikis Epimorfosis — B' Kyklos”)

Podstawa prawna Ν. 1514/85, Ν. 1733/87, N. 2741/99 και Ν. 2919/01

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2007: 1 mln EUR

2008: 2 382 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

Maksymalna intensywność pomocy Małym i średnim przedsiębiorstwom przyznaje się 45 %, a dużym 35 % ich
wkładu do budżetu całkowitego.

Data realizacji 1.7.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007

Cel pomocy Celem programu jest stworzenie sieci naukowo-badawczych zajmujących się
zaawansowanymi technologicznie zagadnieniami o priorytetowym znaczeniu
naukowym dla kraju, szkolenie naukowców, studentów studiów podyplomowych
i absolwentów niektórych specjalności oraz doskonalenie kwalifikacji osób
zatrudnionych w gospodarce

Sektory gospodarki — Technologie informatyczne — telekomunikacja
— Produkty spożywcze — napoje
— Biotechnologia — ochrona zdrowia
— Materiały — nowe technologie
— Energia — środowisko
— Nauki społeczne
— Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Μεσογείων 14-18
GR-115 10 Αθήνα
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Nr środka pomocy XT 34/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Liguria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną (*)

Avvisi pubblici delle amministrazioni provinciali della Regione Liguria «Interventi
di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher azien-
dali e iniziative formative a domanda individuale, legge 236/1993»

Podstawa prawna Art. 9, legge 19 luglio 1993 n. 236

Art. 48, legge 23.12.2000 n. 388

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 10.5.2006
(ora ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

2 605 487,20 EUR

Gwarantowane
pożyczki

—

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

—

Gwarantowane
pożyczki

—

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

Data realizacji Do 19.2.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Orientacyjnie do 30 czerwca 2008 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 (**)

Regione Liguria
Settore: Sistema regionale della Formazione e dell'orientamento

Via Fieschi, 15
I-16121 Genova

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia środek wyklucza
przyznanie pomocy indywidualnej lub wymaga
uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu
pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej jednemu
przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt prze-
kracza 1 mln EUR.

Tak

(*) W ramach alternatywy dla programu pomocy przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 68/2001 beneficjenci mogą skorzystać z
zasady „de minimis” określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1998/2006.

(**) Na mocy decyzji komitetu wykonawczego regionu (D.G.R.) nr 104/2006 środki określone w dekrecie ministerialnym nr 107/2006
zostały przekazane władzom prowincji na realizację zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem działaniami przewidzia-
nymi w tym dekrecie w zakresie kształcenia ustawicznego, co obejmuje również rozdział tych środków.

Numer pomocy XT 58/07

Państwo członkowskie Słowenia

Region Slovenia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programi usposabljanja

Podstawa prawna 8. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list
RS, št. 5/07) ter Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: EUR 10 mln; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak

Szkolenia specjalis-
tyczne

Szkolenia ogólne

Duże przedsiębiorstwa do 35 % do 60 %

MŚP do 45 % do 80 %

Data realizacji 20.4.2007

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Direktorat za trg dela in zaposlovanje

Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
Tél. (386-1) 369 7656
zoran.kotolenko@gov.si

Numer pomocy XT 62/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severový-
chod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Inovace – školení

Výzva I

Podstawa prawna Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 45 mln CZK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.6.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha
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