
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 182/08)

Nr środka pomocy XT 49/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Emilia Romagna

Nazwa programu pomocy Contribuzioni ad iniziative per la formazione nelle aziende agricole della provincia
di Reggio Emilia.

Podstawa prawna Delibera della giunta camerale n. 22 del 13.4.2007

Roczne wydatki planowane w
ramach programu

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

100 000 EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia Tak, 50 %

Data realizacji 1.7.2007

Czas trwania programu 31.12.2007

Cel pomocy Pomoc przeznaczona jest na programy szkoleń ogólnych w gospodarstwach
rolnych w prowincji Reggio Emilia w celu:

— zwiększenia kompetencji zawodowych rolników i ich współpracowników w
zakresie jakościowej reorientacji produkcji i stosowania metod produkcji
uwzględniających ochronę środowiska, poprawę krajobrazu, zasady BHP i
dobrostan zwierząt;

— przekazania rolnikom i ich współpracownikom wiedzy niezbędnej do zarzą-
dzania rentownym gospodarstwem rolnym.

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Tak

Rolnictwo Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia

Piazza della Vittoria
I-42100 Reggio Emilia

Nr środka pomocy XT 60/07

Państwo członkowskie Słowenia

Region —

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, usposabljanje
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Podstawa prawna Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013

Ukrep 1.3.2 – Vavčersko usposabljanje

Ukrep 3.2.3b – Menedžerski pristopi k odličnosti poslovanja podjetij

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

0,89 mln EUR

RAZEM 6,26 mln EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

Szkolenia specjalis-
tyczne

Szkolenia ogólne

Duże przedsiębiorstwa 25 % —

MŚP 45 % 80 %

Data realizacji 26.4.2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Wyłączone są:

— produkcja i/lub przetwórstwo oraz wprowa-
dzanie do obrotu produktów rolnych i
produktów rybactwa wymienionych w załącz-
niku I do Traktatu WE

— sektor transportu morskiego
— przedsiębiorstwa zagrożone

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
(386-1) 478 33 11
gp.mg@gov.si

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak

Numer środka pomocy XT 61/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Aides à la formation des actifs hors secteurs de la production agricole et de la
sylviculture
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Podstawa prawna Loi no 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation tout au long de la vie

Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1511-2

Programmes de développement rural 2007-2013

Roczne wydatki planowane w
ramach programu lub całkowita
kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

9 mln EUR rocznie

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność zmienna w zależności od rodzaju szkolenia i położenia przedsię-
biorstw:

— szkolenia specjalistyczne: 35 % dla MŚP; + 5 % dla MŚP położonych w regio-
nach kwalifikujących się do korzystania z pomocy regionalnej; 45 % dla MŚP
w francuskich departamentach zamorskich (FDZ)

— szkolenia ogólne: 70 % dla MŚP; 75 % dla MŚP położonych w regionach kwali-
fikujących się do korzystania z pomocy regionalnej, 80 % dla MŚP w FDZ.

Stawki zostają powiększone o 10 % jeżeli beneficjentami szkolenia są pracownicy
w gorszym położeniu zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 68/2001

Data realizacji 2007

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy Pomoc jest przeznaczona na poprawę poziomu wykształcenia osób zatrudnionych
w obszarach wiejskich we wszystkich sektorach działalności z wyjątkiem produkcji
rolnej i leśnictwa, w celu wspierania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i
wspomagania osób aktywnych zawodowo w ich pracy.

Pomoc pokrywa do wysokości określonej powyżej koszty szkolenia ogólnego lub
specjalistycznego, w tym:

a) koszty zatrudnienia wykładowców;
b) koszty przejazdów wykładowców oraz beneficjentów szkolenia;
c) inne wydatki bieżące, takie jak materiały i przybory;
d) amortyzacja narzędzi i sprzętu proporcjonalnie do ich wyłącznego wykorzys-

tania do celów danego projektu szkoleniowego;
e) koszty usług doradczych dotyczących szkolenia;
f) koszty osobowe uczestników projektu szkoleniowego, do kwoty odpowiada-

jącej łącznie pozostałym kosztom kwalifikującym się do objęcia pomocą, okreś-
lonym w lit a)-e). Uwzględniony może zostać jedynie czas faktycznie spędzony
przez pracowników na szkoleniu, po odjęciu czasu produktywnego lub jego
odpowiednika.

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szko-
leniowej

Tak

z wyjątkiem produkcji
podstawowej i leśnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche
Direction générale de la forêt et des affaires rurales
Mission Europe et régions

78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP
Strona internetowa: www.agriculture.gouv.fr — rubryka ressources, podpunkt
Bulletin officiel
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Inne informacje Niniejszy program zalicza się środków 111 i 331 programów rozwoju obszarów
wiejskich 2007-2013 w zakresie w jakim nie dotyczą one sektorów produkcji
rolnej i leśnictwa.

Pomoc przyznana z tytułu niniejszego programu może więc zostać współfinanso-
wana przez EFRROW. Może być ona finansowana całkowicie lub częściowo przez
państwo, jednostki terytorialne i ich stowarzyszenia lub instytucje publiczne i
podobne.

Weryfikacja łączenia będzie prowadzona za pomocą systemu OSIRIS — informa-
tycznego systemu monitorowania pomocy w ramach EFRROW.

Numer pomocy XT 63/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

PSA Hesse-Noord Natie

Podstawa prawna Decreet van 31.1.2003

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,892 mln EUR

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

Data realizacji 8.6.2007

Czas trwania 1.9.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agentschap Economie
Koning Albert II-laan 35, bus 12
B-1030 Brussel

Numer pomocy XT 65/07

Państwo członkowskie Cypr

Region —

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης — Διοργάνωσης ΑνΑΔ
(Polyepiheirisiaka Programmata Synehizomenis Katartisis — Diorganosis AnAD)

Podstawa prawna Οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμοι του 1999 έως 2007. Νόμος 125(Ι)
του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 21(Ι)/2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,12 mln CYP; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia
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Data realizacji 1.7.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου/Arhi Anaptyksis Anthropinoy
Dynamikoy Kyproy
Αναβύσσου 2/Anabyssoy 2
2025 Στρόβολος,/2025 Strobolos
Τ.Θ. 25431/T.Th. 25431
CY-1392 Λευκωσία/CY-1392 Leykosia

Numer pomocy XT 66/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Ayudas para la organización de actividades formativas en materia de Comercio
Exterior para el año 2007

Podstawa prawna Resolución 2916/2007, de 6 de junio, del Director General de Industria y Comer-
cio (Boletín Oficial de Navarra número 76 de 20.6.2007).

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones

Resol 2916:http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0709526.htm

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,09 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.12.2006

Czas trwania 30.11.2007

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Gobierno de Navarra
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
Parque Tomás Caballero, 1
Edificio «Fuerte del Príncipe II»
E-31005 Pamplona

Numer pomocy XT 67/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Contributi alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per il sostegno
dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese
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Podstawa prawna Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Lombardia»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 16.7.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Giunta regionale della Lombardia
Via Fabio Filzi, 22
I-20124 Milano

Numer pomocy XT 68/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Ad hoc opleidingssteun aan de NV HJ Heinz Belgium (dossier 2007G00023)

Podstawa prawna Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003
(Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,94211 mln EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 8.3.2007

Czas trwania 7.3.2010

Cel pomocy Szkolenia ogólne; Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki inny sektor związany z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agentschap Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35, bus 12
B-1030 Brussel
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