
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 311/11)

Numer środka pomocy XT 88/07

Państwo członkowskie Francja

Region objęty programem pomocy
(NUTS II)

Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego dodatkową
pomoc ad hoc

Régime cadre d'aides publiques à la formation

Podstawa prawna (programu pomocy
lub dodatkowej pomocy ad hoc)

Règlement d'exemption (CE) no 68/2001, modifié par le règlement (CE) no

363/2004, prolongé par le règlement (CE) no 1976/2006.

Pour l'État: articles L 2251-1, L 3231-1, L 4211-1 du CGCT; programmes opéra-
tionnels national et régionaux des fonds structurels au titre de l'objectif «compé-
titivité et emploi» ainsi qu'au titre de l'objectif «convergences» une fois adoptés
par la Commission européenne pour la période 2007-2013.

Pour les collectivités territoriales: articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT)

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

Program pomocy 50 mln EUR

Pomoc indywidualna —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.9.2007 r.

Czas trwania pomocy Do dnia 30.6.2008 r. (czas trwania pomocy może zostać przedłużony na
podstawie decyzji Komisji lub jeśli przedłużony zostanie okres obowiązywania
rozporzadzeń, na których oparty jest program pomocy)

Cel pomocy Pomoc publiczna na rzecz projektów w dziedzinie szkoleń ogólnych i specjalis-
tycznych

Sektory gospodarki Program pomocy odnosi się do wszystkich sektorów gospodarki na warunkach
określonych w obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym, także do działal-
ności związanej z produkcją, przekształcaniem i sprzedażą produktów wymie-
nionych w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem:

— pomocy na rzecz przemysłu węglowego, objętej rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1407/2002
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Soit le ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable,
délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) pour l'État, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le
concerne.

Correspondant: Pour l'État:
Ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable, déléga-
tion interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) pour l'État, soit les collectivités territoriales
1, avenue Charles Floquet
F-75015 Paris
http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/pat_frame-
def_vf?OpenDocument

Correspondant:
Pour les collectivités locales:
Ministère de l'intérieur (DGCL)
Place Beauvau
F-75800 Paris

Site:
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Orga_territoriale/Organisation%20territoriale/
Interv_econo_col_ter.html

Nr środka pomocy XT 90/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Région wallonne

Nazwa programu pomocy Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon
Axe 1: Créer des pôles de compétitivité
Volet 1.4: Formation

Podstawa prawna Décision du gouvernement conjoint Région wallonne/Communauté française du 30 août
2005

Roczne wydatki planowane
w ramach programu
pomocy

EUR 2006 2007 2008 2009 Razem

Działalność szko-
leniowa

4 150 000 8 840 000 12 240 000 16 270 000 41 500 000

Inwestycje zwią-
zane z działal-
nością szkole-
niową

1 350 000 4 500 000 5 000 000 2 650 000 13 500 000

Razem 5 500 000 13 340 000 17 240 000 18 920 000 55 000 000

Maksymalna intensywność
pomocy

50 % pomocy regionalnej

Data realizacji Rząd Walonii uwzględnił budżety odnoszące się do pierwszych projektów w zakresie
szkoleń, uprzednio zatwierdzonych w dniach 7 lipca 2006 r. i 14 września 2006 r.

Czas trwania programu
pomocy

Do 31.12.2009 r.

Sektory gospodarki Nauki o życiu (farmacja — zdrowie);
Przemysł rolny;
Przemysł maszynowy;
Transport — logistyka;
Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna

Nazwa i adres organu
przyznającego pomoc

Le gouvernement wallon représenté par la ministre de la formation
Rue des Brigades d'Irlande 4
B-5100 Namur
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