
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 137/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT29/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése: Szakosított és általános
képzés a lombardiai vállalkozások számára

Jogalap:
– Legge 236/93 del 19/03/1993, art. 9

– Legge 845 del 21/12/78

– Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 FSE-2006

– Programma operativo regione Lombardia relativo all'utilizzo
del FSE, ob. 3 2000/2006 approvato dalla Commissione con
decisione n. C (2000) 20070 CE 21 settembre 2000

– Legge 16 aprile 1987 n. 183 art. 5

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 70 000 000 euro

Maximális támogatási intenzitás:

Szakosított képzés

Nagyvállalkozások prioritási térségen kívül 25 %

Nagyvállalkozások prioritási térségen belül, említett Szerződés
87. cikk (3) bekezdésének c) pontja, 30 %

KKV-k prioritási térségen kívül 35 %

KKV-k prioritási térségen belül, említett Szerződés 87. cikk (3)
bekezdésének c) pontja, 40 %

Általános képzés

Nagyvállalkozások prioritási térségen kívül 50 %

Nagyvállalkozások prioritási térségen belül, említett Szerződés
87. cikk (3) bekezdésének c) pontja, 55 %

KKV-k prioritási térségen kívül 70 %

KKV-k prioritási térségen belül, említett Szerződés 87. cikk (3)
bekezdésének c) pontja, 75 %

A fent megadott százalékos arányok 10 %-kal magasabbak a
hátrányos helyzetű személyek képzése esetén, lásd a
68/2001/EK rendeletet

Végrehajtás időpontja: 2001. június

A támogatás nyújtásának időtartama: 2001. június/2006.
június

A támogatás célja: Általános és szakosított képzés

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lombardia Régió
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano – Italia

Támogatás száma: XT 58/02

Tagállam: Olasztország

Régió: Liguria

Támogatási program megnevezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás neve: Liguria Régió nyilvános
hirdetménye a vállalti, ágazati és területi képzési projektek és a
folyamatos képzés gyakorlatának előmozdításáról, 2002. éves
összeg.

Jogalap: Art. 9 legge 19 luglio 1993 n. 236; Art.118, comma
12, legge 23/12/2000 n. 388

Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 511/V/01.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: 2 695 905,01 euro

Maximális támogatási intenzitás: Hivatkozunk a 68/2001/EK
rendeletben meghatározott maximális intenzitásra. Minden
vállalkozás számára – még akkor is, ha a hátrányos helyzetű
munkavállalók továbbképzésére kapnak állami támogatást – a
maximális támogatási intenzitás 80 %-os

A végrehajtás időpontja: 2002. július 10., a nyilvános kihir-
detés megjelenésének időpontja

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: 2005. december (tájékoztatásul)

A támogatás célja: A nyilvános hirdetményben felsorolt és a
68/2001/EK rendelet 2. cikkében meghatározott általános
képzési típusok és szakosított képzés.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Liguria (Liguria Régió)
Servizio Politiche Attive del Lavoro (Aktív Munkapolitikai Szol-
gálat)
Via Fieschi 15
16121 Genova
tel 010/54851, fax 010/5485932

Egyéb információ: Minden a képzési támogatás által kedvez-
ményezett vállalkozás a 68/2001/EK rendelet szerinti „mentesí-
tési” rendszer helyett választhatja a 2001. január 12-i
69/2001/EK rendelet szerinti „csekély összegű” (de minimis)
rendszert.

Támogatás száma: XT 80/02

Tagállam: Olaszország

Régió: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
1. célkitűzés

A támogatási program megnevezése: III.1 rendelkezés – A
humán erőforrások fejlesztése a kutatás és a technológiai
fejlesztés területén.

Jogalap: Programma operativo nazionale „Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000/2006 che si
integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali comunitari nelle regioni Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata, Sicilia, Sardegna. Approvato con decisione della
Commissione C(2000)2343 dell'8.8.2000

– Complemento di programmazione approvato dal Comitato
di sorveglianza dell'11.12.2001.

– Avviso 4391/2001 pubblicato sulla GURI n. 202 del
31.8.2001 – Supplemento ordinario n. 222.

– Decreto direttoriale n. 800/RIC/2001 del 30.7.2001 – Cofi-
nanziamento mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie
assicurate dal Fondo sociale europeo (FSE) – Programma
operativo nazionale „Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico
ed alta formazione” per l'obiettivo 1 – di interventi formativi
per soggetti occupati, compresi i titolari di PMI, delle
imprese localizzate sul territorio obiettivo 1.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: A
2002 júliusától 2003 decemberéig tartó időszakra
1 611 309,65 euro.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás kezdeti
előlegek formájában és a képzés valós, kimutatott és támogat-
ható költségeinek visszatérítése útján valósul meg az aláb-
biakban közölt és a 68/2001/EK rendeletben meghatározott
intenzitási kereteken belül

Nagyvállalatok Szakosított
képzés Általános képzés

Támogatást élvező területek, 87.
cikk (3) bekezdés a) pont 35 60

KKV-k Szakosított
képzés Általános képzés

Támogatást élvező területek, 87.
cikk (3) bekezdés a) pont 45 80

A fenti táblázatban közölt intenzitási adatokat 10 százalék-
ponttal lehet növelni, amennyiben a támogatás tárgyát képező
akció a 68/2001/EK rendelet 2. cikk g) pontjában meghatáro-
zott és a 800/RIC/2001. vezetői határozatban pontosított hátrá-
nyos helyzetű munkavállalókra vonatkozik.

A végrehajtás időpontja: 2002. július 10.

A támogatási program időtartama: 2006. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatási rendszer egyaránt vonatkozik
a szakosított és az általános képzésre. A 68/2001/EK rendelet
2. cikke e) pontjának megfelelően általános képzésnek
nevezzük az olyan oktatást tartalmazó képzést, amely nem csak
vagy nem főképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozá-
sánál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő pozíció-
jában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely több-
nyire hasznosítható más vállalatoknál vagy munkaterületeken,
és így lényegesen növeli a munkavállaló foglalkoztathatóságát.
A jelen támogatási rendszer alkalmazása céljából pontosítani
kívánjuk, hogy „általános”-nak a következők tekintendők: válla-
latközi képzés, vagyis olyan képzés, amelyet több, független
vállalkozás együttesen szervez, vagy olyan, amelyen több vállal-
kozás munkavállalói vehetnek részt.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Összes ágazat. Összes szolgál-
tatás.

Megjegyzések

egyrészt a rendszert a 68/2001/EK rendeletben felsorolt ágaza-
tokra lehet alkalmazni. Másodsorban a jelen rendszert nem
lehet alkalmazni a nehéz helyzetben lévő vállalkozások
megmentését és szerkezetátalakítását elősegítő állami támogatá-
sokra vonatkozó közösségi iránymutatás (HL L 288.,
1999.10.9.) értelmében „válságban lévő” vállalkozások munka-
vállalóinak átképzésére. Az említett segélyek a fenti iránymuta-
tásokra figyelemmel kerülnek értékelésre. Harmadsorban a jelen
támogatási rendszert nem lehet alkalmazni akkor, ha egy válla-
latnak, egy képzési projektre nyújtott egyedi támogatásának
összege meghaladja az 1 millió eurot. Ilyen esetben az egyedi
támogatást elfogadásra fel kell terjeszteni az Európai Bizott-
ságnak.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Oktatási, Egyetemi és Kutatási Minisztérium)
Servizio per lo Sviluppo ed il potenziamento dell'attività di
ricerca (A kutatási tevékenység fejlesztési és megerősítési Szol-
gálata)
Ufficio IV (IV. Iroda)
Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma
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Támogatás száma: XT 81/02

Tagállam: Spanyolország

Régió: Valencia autonóm körzet Az EK-Szerződés 87. cikke
(3) bekezdése a) pontja szerint támogatható régió

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: GLA-
PILK, A.I.E.

Jogalap: Convenio de 5 de junio de 2002

A vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: 145 813,29 euro

Maximális támogatási intenzitás:
– Általános képzés: 60 %

– Speciális képzés: 35 %

Végrehajtás időpontja: A megállapodás 2002. június 5-én
került aláírásra.

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2002

A támogatás célja: Szakosított és általános képzés

Érintett gazdasági ágazat(ok): Egyéb ipari ágazatok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Generalitat
Valenciana)
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
C/ Navarro Reverter no 2, 46004 Valencia
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