
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)

(2008/C 88/07)

Numer środka pomocy XT 18/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia autonoma di Bolzano

Nazwa programu pomocy Criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti agricoli

Podstawa prawna Articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998,
n. 11, e successive modifiche

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

80 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy Maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku szkoleń ogólnych.
Maksymalnie 35 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku szkoleń specjalis-
tycznych

Data realizacji 2.10.2007

Czas trwania programu pomocy 31.12.2013

Cel pomocy Pomoc dotyczy zarówno szkoleń ogólnych, jak i specjalistycznych

Sektory gospodarki Rolnictwo

Uwagi Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych wyszczególnionych w załączniku I do Traktatu:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/from/from_getreso.asp?FRES_ID=34102

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale Agricoltura
Via Brennero, 6
I-39100 Bolzano

Numer środka pomocy XT 22/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region NUTS II Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Polsko 2007–2013
Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství

Podstawa prawna Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

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

Program pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

184,469 mln CZK

Gwarantowane
pożyczki

Pomoc indywidualna Całkowita kwota
pomocy

Gwarantowane
pożyczki
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Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 7 rozporzą-
dzenia

Tak
Republika Czeska i
Polska: w przypadku
szkoleń specjalistycznych
— 10 % i dodatkowo
odpowiednio 25 lub
35 %, przy czym maksy-
malny pułap wynosi
80 %; w przypadku
szkoleń ogólnych —

10 % i dodatkowo odpo-
wiednio 50 lub 70 %,
przy czym maksymalny
pułap wynosi 45 %

Data realizacji 14.1.2008

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
szkoleniowej

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6
CZ-110 15 Praha 1

Duża indywidualna pomoc w formie
dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Tak
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