
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 228/11)

Numer pomocy XE 27/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy Progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di
manutentore aeronautico («LMA») categorie «al /b 1.1. a2/b. 1.2. a.Vh 1.3»
(meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi
finalizzati all'occupazione

Podstawa prawna Decreto Dirigente generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 7797 del
17 giugno 2008 — pubblicato in data 27 giugno 2007 sull'HL1RC — parte III
— Avviso pubblico per la presentazione di un progetto integrato di formazione
finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («[.MA»)
categorie «al/b. l.l, a2/b. l.2, a3/b. l.3» (meccanico certificante di manutenzione di
linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione. POR Calabria
2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE), Misura 3.2 «Inserimento e reinseri-
mento nel mercato del lavoro» e POR Calabria FSE 2007/2013. Asse II Occupa-
bilità. Obiettivo operativo E.2 — Favorire la diffusione di azioni formative inte-
grale rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi
dell'imprese

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,9 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–5 i art. 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 28.6.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Sektory gospodarki Inne (1)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia,
Formazione professionale, Cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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