
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 118/08)

Numer pomocy XT 40/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Finanziamenti alle spese per la formazione del personale dei Centri di assistenza
tecnica alle imprese artigiane

Podstawa prawna Articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008,
n. 066/Pres [Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assis-
tenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater
dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato)]

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR

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

Data realizacji 6.3.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Działalność prawnicza, rachunkowo — księgowa i badanie ksiąg; doradztwo
podatkowe; badania rynku i opinii publicznej; doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej i zarządzania; holdingi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano
Via Trento, 2
I-34132 Trieste
http://www.regione.fvg.it

Numer pomocy XT 41/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Ayudas públicas durante el ejercicio 2008 para la realización de programas de
formación profesional para el empleo dirigido prioritariamente a trabajadores
ocupados

Podstawa prawna Orden de 11 de febrero de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se determina el programa de formación profesional para el
empleo dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y se regula el procedi-
miento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2008 (Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana no 5713 de 28.2.2008)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,265 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2008
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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

Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Avda. Navarro Reverter no 2
E-46004 Valencia

Numer pomocy XT 42/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region Land Sachsen-Anhalt (SA)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten mit Mitteln des
Europäischen Sozialfonds

Podstawa prawna Operationelles Programm ESF Sachsen-Anhalt für den Programmzeitraum 2007
bis 2013 vom 7.11.2007, §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.4.2004 (GVBl. LSA S. 246), und der
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl.
des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom
16.11.2006, MBl. LSA S. 762) in ihrer jeweils geltenden Fassung

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 12,34 mln EUR

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

Data realizacji 25.3.2008

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

Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt
Nebenstelle Dessau
Kühnauer Straße 161
D-06846 Dessau
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