
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 194/03)

Nr środka pomocy XT 50/07

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region —

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor
agro-MBK ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen), onder-
deel kennisvergaring d.m.v. het volgen van opleidingen en trainingen)

Podstawa prawna — Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20; artikel 2:1; artikel
2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel b

— Openstellingsbesluit LNV-subsidies

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

Pomoc jest finansowana z:

— wkładów finansowych stanowiących uzupełnienie pomocy wspólnotowej
(14,67 mln EUR) w ramach środka nr 111 w ramach programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013

— kwoty uzupełniajacej (11,32 mln EUR) w ramach środka nr 111 w ramach
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Maksymalna intensywność pomocy 25 %, 35 % lub 50 % kosztów szkoleń (w zależności od tego, czy chodzi o duże,
małe czy średnie przedsiębiorstwo oraz od tego, czy szkolenie jest ogólne czy
specjalistyczne) — maksymalnie 1 500 EUR rocznie na przedsiębiorstwo.

Ta część nie została udostępniona na 2007 r.; maksymalną intensywność pomocy
określa się w czasie procesu składania wniosków na podstawie decyzji w sprawie
zaproszenia do składania wniosków o dotacje z Ministerstwa Zdrowia, Rolnictwa i
Jakości Żywności (Openstellingsbesluit Regeling LNV- subsidies)

Data realizacji Program dotacji Ministerstwa Zdrowia, Rolnictwa i Jakości Żywności — Regeling
LNV-subsidies — wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2007 r., jednak nie został
uruchomiony dla tej części.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30 czerwca 2008 r. (zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 68/2001)
z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do dnia 31 grudnia 2008 r. włącznie
(zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 68/2001)

Cel pomocy Zdobyta wiedza powinna pozwolić beneficjentom na poprawę swoich własnych
wyników oraz wyników przedsiębiorstwa. W tym kontekście szkolenie ma na celu:

— ogólną poprawę lub wzmocnienie zarządzania przedsiębiorstwem,

— zapewnienie większej zgodności z obowiązującymi i nowymi przepisami,

— zdobycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności pozwalających na zapew-
nienie nowych, lepszych lub wyższej jakości produktów lub usprawnienie
metod i/lub procesów produkcji,

— wsparcie przy zakładaniu lub zamykaniu działalności.

Dotacji nie przyznaje się na szkolenia stanowiące część standardowych programów
lub programów szkoleniowych w ramach szkolnictwa średniego lub wyższego w
dziedzinie rolnictwa lub leśnictwa.

Pomoc jest zgodna z art. 4 ust. 1 — 3 oraz ust. 5 i 7 rozporządzenia (WE)
nr 68/2001
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Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do
konkretnych sektorów

Tak

— Rolnictwo Uwagi: małe i średnie przedsiębiorstwa z
sektora rolnictwa (niezajmujące się produkcją
podstawowych produktów rolnych)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Numer pomocy XT 64/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

ILMAS S.P.A. — Codice Fiscale: 0596270018

Podstawa prawna Protocollo integrativo dell'accordo di programma per l'attuazione coordinata
dell'intervento nell'area di crisi industriale della NGP S.P.A. di Acerra (NA);

D.G.R. n. 1953 del 30.11.2006

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,899528 mln EUR

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

Data realizacji 4.6.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją: Produkcja samolotów i inne rodzaje działal-
ności

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Campania — Assessorato all'Agricoltura e alle attività produttive — A.G.
C. 12 «Sviluppo attività settore secondario» — Settore 01 «Sviluppo e promozione
attività industriali — Fonti energetiche»
Centro Direzionale — Isola A/6
I-80143 Napoli
Tel. (39) 081 796 68 02
E-mail: agc12@regione.campania.it

Numer pomocy XT 71/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Bayern

Nazwa programu pomocy lub
nazwa podmiotu otrzymującego
pomoc indywidualną

Förderung der Ausbildung von Dorfhelferinnen

Podstawa prawna Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

2 Zuwendungsbescheide an sozial tätige Dienstleistungsunternehmen mit Ausbil-
dung ihrer Einsatzkräfte

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,077 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Rolnictwo i Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
Referat B 1
Ludwigstr. 2
D-80539 München
Tel. (49-89) 21 82-2222
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