
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 222/04)

Numer pomocy XT 77/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA GE SECURITY EMEA te Zaventem (dossier
2007G00034)

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 Pomoc indywidualna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,94451432 mln EUR

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

Data realizacji 23.4.2007

Czas trwania 22.4.2010

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Numer pomocy XT 78/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaams Gewest

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ad hoc opleidingssteun aan de NV TUPPERWARE BELGIUM (dossier
2006G00200)

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

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,555934 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2009

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

Numer pomocy XT 80/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/1993 — Piani azien-
dali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali. Periodo 2007/2008

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 44-6507 del 23 luglio 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,58 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 31.8.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Piemonte, Direzione regionale Formazione professionale — Lavoro
Settore Attività formativa
via Magenta, 12
I-10128 Torino
Province piemontesi (TO, VC, NO, CN, AT, AL, BI, VCO)

Numer pomocy XT 81/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Formazione a favore di lavoratori occupati (Legge 8 marzo 2000 n. 5, articolo
6, comma 4)

Podstawa prawna Legge 8 marzo 2000 n. 53, articolo 6, comma 4

Decreti interministeriali (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e
Ministero dell'Economia e delle finanze) del 17.12.2004 (GURI n. 25/2005) e
del 26.5.2004 (GURI n. 135/2004)

Deliberazione della giunta regionale n. 1157 del 18 maggio 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,22 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 30.7.2007

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

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale Lavoro,
formazione, università e ricerca
Via San Francesco, 37
I-34133 Trieste

Numer pomocy XT 82/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Interventi regionali in materia di formazione

Podstawa prawna Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in
agricoltura»

Delibera di giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 «Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

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 1.10.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano
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Numer pomocy XT 83/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország, azaz Magyarország egész területe

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Képzési célú támogatás a Regionális Fejlesztés Operatív Programokból

Podstawa prawna 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirány-
zatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7 400 mln HUF;
całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 30.7.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pozsonyi út 56.
H-1133 Budapest

Numer pomocy XT 85/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Programa Forma't

Podstawa prawna Resolución TRE/2549/2007, de 1 de agosto, por la que se desarrolla el procedi-
miento de concesión de subvenciones de formación para trabajadores/as del
programa «Forma't», y se abren las convocatorias para la presentación de solici-
tudes para la subvención de los costes generados en las empresas por la partici-
pación de sus trabajadores en estas acciones de 2007 y 2008 (DOGC núm.
4945 de 10.8.2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 19,5 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 11.8.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Servicio de Ocupación de Cataluña
C/ Llull, 297-307
E-08019 Barcelona
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