
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)

(2008/C 233/05)

Numer pomocy XT 76/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Concessione ai datori di lavoro di una dote formativa come contributo
all'adattamento delle competenze

Podstawa prawna Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria del 27 giugno
2008 — pubblicato in data 30 giugno 2008 sul BURC — parte III — Avviso
pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'incremento
occupazionale e la concessione di una dote formativa come contributo
all'adattamento delle competenze. POR Calabria 2000/2006, Asse 111 Risorse
umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
POR Calabria FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo E.l
Rafforzare l'inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoc-
cupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi
integrati e incentivi)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7,6 mln EUR

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

Data realizacji 30.6.2008

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

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 — Lavoro, politiche della famiglia,
formazione professionale, cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

Numer pomocy XT 78/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria
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Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Pacchetti integrati di agevolazione (P.I.A.) — Piani di formazione aziendale —
2008

Podstawa prawna Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24
— Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220,
— Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 224,
— Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 26 giugno

2008, n. 8237

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 84 mln EUR

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

Data realizacji 27.6.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Presidente della giunta regionale
Via Sensales — Palazzo Alemanni
I-88100 Catanzaro

Numer pomocy XT 80/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Incentivi alle imprese per la formazione in azienda dei neoassunti

Podstawa prawna Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del
4 giugno 2008 — pubblicato in data 5 giugno 2008 sul supplemento straordi-
nario n. 1 al BURC — parte IH — 30 maggio 2008 n. 22 — Avviso pubblico
per la concessione di incentivi alle imprese per l'incremento occupazionale e la
formazione in azienda dei neoassunti. POR Calabria 2000/2006, Asse di risorse
umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
e Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. POR
Calabria FSH 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo E. I Raffo-
rzare inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati
di lunga durata c dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi inte-
grati e incentivi)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

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

Data realizacji 9.6.2008

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

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 — Lavoro, politiche della famiglia,
formazione professionale, cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro
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Numer pomocy XT 81/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc indy-
widualną

Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I. — 2008

Podstawa prawna Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24
— Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220,
— Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424,
— Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno

2008

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 56 mln EUR

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

Data realizacji 30.6.2008

Czas trwania 31.12.2008

Cel pomocy Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne

Sektory gospodarki Inny sektor związany z produkcją, inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Presidente della giunta regionale
Via Sensales
Palazzo Alemanni
I-88100 Catanzaro
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