
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 319/05)

Nr środka pomocy XT 94/07

Państwo członkowskie Republika Bułgarii

Region Регион по чл. 87, ал. 3, б. „a“ от ДЕО.

Административните граници на икономически изоставащи региони (общини, в
които равнището на безработица за предходната година преди годината, в която е
подадено заявлението е по-високо от средното за страната за същия период) или
всички региони за инвестиции във високотехнологични производства и услуги

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалифи-
кация

Podstawa prawna Глава трета от Закона за насърчаване на инвестициите и Глава шеста от Правил-
ника за прилагане на Закон за насърчаване на инвестициите

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

Program pomocy Całkowita kwota
roczna pomocy

Maksymalnie 12 milionów EUR

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki

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

tak 1. Szkolenia specjalistyczne:
35 % w przypadku dużych
przedsiębiorstw i 45 % w
przypadku MŚP

2. Szkolenia ogólne:
60 % w przypadku dużych
przedsiębiorstw i 80 % w
przypadku MŚP

Powyższe pułapy intensywności
pomocy mogą zostać podnie-
sione o 10 punktów procento-
wych, jeżeli dane szkolenie jest
potrzebne dla pracowników w
gorszym położeniu w rozu-
mieniu rozporządzenia Komisji
(WE) nr 68/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r.
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Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy Szkolenia ogólne Tak

Szkolenia specjalistyczne Tak

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych
sektorów

Tak

Przemysł motoryzacyjny Tak

Inne sektory wytwórcze Sektory zaawansowanych tech-
nologii:

1) Produkcja wyrobów chemicz-
nych „D 24”;

2) Produkcja maszyn i urządzeń,
gdzie indziej nie sklasyfiko-
wana „D 29”;

3) Produkcja maszyn biurowych
i komputerów „D 30”;

4) Produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana „D 31”;

5) Produkcja sprzętu i urządzeń
radiowych, telewizyjnych i
telekomunikacyjnych „D 32”;

6) Produkcja instrumentów
medycznych, precyzyjnych i
optycznych, zegarów i
zegarków „D 33”;

7) Produkcja pojazdów mecha-
nicznych, przyczep i naczep
„D 34”;

8) Produkcja pozostałego
sprzętu transportowego „D
35”, z wyłączeniem produkcji
statków i łodzi „D 35.1”

Inne usługi Usługi w sektorze zaawansowa-
nych technologii:

— Informatyka „К 72”;
— Prace badawczo-rozwojowe

„К 73”

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Министерство на икономиката и енергетиката

BG-1052 София
Тел: (359 2) 940 7461/940 7577
Факс: (359 2) 987 21 90
e-mail:
e-docs@mee.government.bg
v.dragnev@mee.government.bg
e.pishtovkoleva@mee.government.bg
http://www.mee.government.bg/

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5
rozporządzenia

Tak Obowiązuje krajowy przepis
dotyczący indywidualnego zgła-
szania projektów o wartości
wyrażonej w BGN przekracza-
jącej równowartość 1 milionów
EUR
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