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

(2005/C 151/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 26/04

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

VDL JONCKHEERE BUS & Coach NV
Schoolstraat 50
8800 ROESELARE

Jogalap Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

0,09 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6 bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2004.4.2-től

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok A képzési támogatásban részesíthető összes ágazat Nem

Korlátozás specifikus ágazatokra „Ad hoc”-dosszié

- Mezőgazdaság

- Halászat és akvakultúra

- Szénbányászat

- A teljes feldolgozóipar

Vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar Autóbuszok gyár-
tása

Egyéb feldolgozóipar

- Minden szolgáltatás

Vagy

Tengeriszállítási szolgáltatások

Egyéb szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Cím:
Markiesstraat 1
1000 Brussels

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja a támogatás odaítélését, vagy a
Bizottságnál történő előzetes bejelentésre van szükség
abban az esetben, ha egy vállalkozásnak nyújtott támo-
gatás egyetlen képzési projektre eső összege meghaladja
az 1 000 000 EUR összeget.

Igen

Támogatási határozat száma XT 30/04

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

CORUS ALUMINIUM NV
A. Stockletlaan 87
2570 DUFFEL

Jogalap: Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program: Teljes évi összeg:

Garantált kölcsönök:

Egyedi támogatás: A támogatás összé-
rtéke:

0,2 millió EUR

Garantált kölcsönök:

A támogatás maximális mértéke A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdése értelmében Igen

Végrehajtás időpontja 2004.04.02-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.31-től

A támogatás célja általános továbbképzés Igen

specifikus továbbképzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, amelyik szóba jöhet a továbbképzés
támogatásával kapcsolatosan

Nem

Specifikus ágazatokra korlátozva „Ad hoc” irat

- földművelés

- halászat és akvakultúra

- szénbányászat

- a teljes feldolgozóipar

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar Alumíniumlemezek

- minden szolgáltatás

vagy

tengeri szállítási szolgáltatás

egyéb szállítási szolgáltatás

pénzügyi szolgáltatás

egyéb szolgáltatás
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid / Flamand Közösség Minisztériuma,
gazdasági igazgatás, gazdasági támogatásokat irányító osztály

Címe:
Markiesstraat 1
1000 Brussel

Egyedi támogatás nyújtása A rendelet 5. cikke értelmében
Az irányelv kizárja a támogatás odaítélését, illetve ezt
előre kérvényezni kell a Bizottságnál, ha az adott vállalko-
zásnak egy képzési projektre nyújtott támogatás összege
meghaladja az 1 000 000 EUR-t.

Igen

Támogatás száma XT 35/04

Tagállam Olaszország

Régió Az egész ország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A munkavállalók képzésének támogatása

Jogalap Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.99 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12.7.99 relativo al Fondo sociale europeo;

Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell'ambito dei Fondi strutturali e le modifiche apportate dal Regolamento (CE)
n. 2355/2002;

Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applica-
zione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

Comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14.4.2000 che
stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, relativa alla
cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discri-
minazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;

Comunicazione della Commissione europea n. C(2003) 840 del 30.12.2003
che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'Iniziativa Comunitaria
EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi
di lotta contro tutte le forme di discriminazioni e di disparità connesse al
mercato del lavoro;

Decisione della Commissione C(2001) 43 del 26.03.01 recante approvazione
del programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e
le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;

Documento Unico di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza
nella riunione del 12 marzo 2004 ed inviato alla Commissione europea per
l'approvazione definitiva;

Deliberazione n. 67 del 22 giugno 2000 del CIPE („Definizione delle aliquote di
cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria
EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-
2006”).

2005.6.22.C 151/20 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 3,5 millió euro

Garantált hitel

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összege

Garantált hitel

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2-7-ig bekezdésével összhangban Igen Nem

A végrehajtás időpontja 2004.5.10.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, amelyben támogatható a képzés Igen

Csak szakosított képzési támogatás Nem

- Mezőgazdaság

- Halászat és akvakultúra

- Szénbányászat

- Feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

- Minden szolgáltatás

Vagy

Tengeri fuvarozás

Egyéb fuvarozás

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – UFFICIO CENT-
RALE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI – DIV. IV

Cím:
VIA FORNOVO, 8
00192 ROMA

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban Igen Nem
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Támogatás száma XT 36/04

Tagállam Lengyelország

Régió az ország teljes területe

Támogatás megnevezése vagy egyedi
támogatás esetén a kedvezményezett
vállalat neve

Képzési támogatási rendszer különböző adókedvezmények formájában

Jogalap Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych
ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 955),

Támogatás várható éves költségvetése
vagy a vállalatnak nyújtott egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási intézkedés Teljes éves összeg 10,39 millió euro

hitelgarancia

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

hitelgarancia

Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdése szerint Igen

Végrehajtás időpontja 2004.5.1.

A támogatás időtartama, illetve az
egyedi támogatás odaítélése

2006.12.31-ig

A támogatás célkitűzése általános képzés Igen

speciális képzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok minden olyan ágazat, ahol képzési támogatás nyújtható Igen

A támogatás az alábbi ágazatokra korlátozódik Nem

- Mezőgazdaság

- Halászat és akvakultúra

- Szénbányászat

- Teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műrostipar

gépjárművek

a feldolgozóipar egyéb területei

- minden szolgáltatás

vagy

tengeri fuvarozási szolgáltatások

egyéb fuvarozási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások
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Az engedélyező hatóság neve és címe Név:

Adóbeszedő szervek:

1) az adóhivatal vezetője, a vámhivatal vezetője, a helyi hatóság vezetője, a
polgármester, a kerületi hatóság vezetője vagy a województwa vezetője –
elsőfokú hatóságként,

2) az adókamara és a vámkamara vezetője – mint:

a) az adóhivatal vagy a vámhivatal vezetőjének határozata ellen fellebbező
szerv,

b) elsőfokú hatóság, külön rendelkezések alapján,
c) ezen elsőfokú hatóság határozata ellen fellebbező szerv,

3) a helyi közigazgatás fellebbezési tanácsa – a helyi hatóság vezetőjének, a
polgármesternek, a kerületi hatóság vezetőjének vagy a województwa
vezetőjének határozata ellen fellebbező szerv.

4) a pénzügyminiszter, adóbeszedő szerv – mint:

a) elsőfokú hatóság a következő esetekben: határozat érvénytelenségének
megállapítása, eljárás megújítása, határozat módosítása vagy hatályon
kívül helyezése vagy lejártának megállapítása – hivatalból.

b) az a) pontban meghatározott határozatok ellen fellebbező szerv

Cím:
az ország teljes területe

Nagyobb projektek egyedi támogatása a rendelet 5. cikke értelmében Igen

Támogatás száma XT 41/04

Tagállam Németország

Régió Bajorország

A támogatási program megnevezése
illetve egyedi támogatás esetén a
kedvezményezett vállalat neve

Torhauswerkstatt GmbH

Jogalap BayHO, VO (EG) Nr. 1260/1999, VO (EG) Nr. 1784/1999, EPPD zu Ziel 3,
Programmergänzung zu Ziel 3

A program előirányzott éves költségei
illetve a vállalatnak biztosított egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási program Évenkénti teljes összeg

Hitelkezesség

egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

118 163,00 EUR

Hitelkezesség

Maximális támogatásintenzitás Összhangban a rendelet 4. cikkének (2)-(7) bekezdésével igen

Az engedélyezés időpontja 2004.06.15.

A program alkalmazási időszaka
illetve az egyedi támogatás kifizetése

2004.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzési programok igen

Különleges képzési programok
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Érintett gazdasági ágazatok Minden képzési támogatásra jogosult gazdasági ágazat igen

A következő gazdasági ágazatokra korlátozott támogatás

- Mezőgazdaság

- Halászat és/vagy akvakultúra

- Bányászat

- A teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műszálipar

gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipari területek

- az összes szolgáltatás

vagy

tengeri szállítás

egyéb szállítási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

Az engedélyező hatóság neve és címe Név:
Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung

Cím:
Hegelstraße 4, 95447 Bayreuth

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

a rendelet 5. cikkével összhangban igen

Támogatás száma XT 45/04

Tagállam Észtország

Régió Észtország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

„Az EU strukturális alapjainak 2004-06 évekre vonatkozó egységes programo-
zási dokumentumát bevezető észt nemzeti fejlesztési terv”; 1.2. intézkedés „Vál-
lalkozások humán erőforrás fejlesztése a gazdasági versenyképesség növelése
céljából”, „Képzés” rész

Jogalap Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 15.06.2004.a nr 154

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg Észtország: 0,32 millió
euró;
ERFA: 0,96 millió euró;
összesen: 1,28 millió euró.

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdésének megfe-
lelően

igen

Végrehajtás időpontja 2004. július 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig
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Támogatás célja Általános képzés igen

Szakosított képzés igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat jogosult a támogatásra

Bizonyos ágazatokra korlátozott igen

- mezőgazdaság nem

- halászat és akvakultúra nem

- szénbányászat nem

- a teljes feldolgozóipar

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar igen

- minden szolgáltatás

vagy

tengeri szállítási szolgáltatás

egyéb szállítási szolgáltatás

pénzügyi szolgáltatás

egyéb szolgáltatás igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Cím:
Roosikrantsi 11, EE-10119 Tallinn, Eesti Vabariik

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkének megfelelően igen

Támogatás száma XT 53/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Észak-Kelet-Anglia

Támogatás megnevezése vagy egyedi
támogatás esetén a kedvezményezett
vállalat neve

The Welding Institute Ltd (TWI) – Joining Forces North East Training 4

Jogalap Section 11 (1) of the Industrial Act 1982

Támogatás várható éves költségvetése
vagy a vállalatnak nyújtott egyedi
teljes összege

Támogatási intézkedés Teljes éves összeg

hitelgarancia

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

£ 67 257

hitelgarancia
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Támogatás maximális intenzitása: A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdése szerint Igen

Végrehajtás időpontja: 2004. január 1-től

A támogatás időtartama, illetve az
egyedi támogatás odaítélése

2004.12.31-ig

A támogatás célkitűzése általános képzés Nem

speciális képzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok minden olyan ágazat, ahol képzési támogatás nyújtható Igen

A támogatás az alábbi ágazatokra korlátozódik: Nem

- Mezőgazdaság

- Halászat és akvakultúra

- Szénbányászat

- Teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műrostipar

gépjárműipar

a feldolgozóipar egyéb területei

- Minden szolgáltatás

vagy

tengeri fuvarozási szolgáltatások

egyéb fuvarozási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

Az engedélyező hatóság neve és címe Név:
Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4TD

(2004. augusztus 9-től az alábbi cím érvényes:
Citygate
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4WH)

Nagyobb projektek egyedi támogatása a rendelet 5. cikke értelmében Igen
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Támogatás száma XT 54/04

Tagállam Észtország

Régió Észtország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az EU strukturális alapokat bevezető észt nemzeti fejlesztési terv – egységes
programozási dokumentum 2004-2006, 1.3. intézkedés „Befogadó munkaerő-
piac”

Jogalap Sotsiaalministri määrus nr 89 (07.07.2004) RAK meetme 1.3 „Võrdsed võima-
lused tööturul” tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 8 millió euró

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdésének megfelelően igen

Végrehajtás időpontja 2004. július 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Támogatás célja Általános képzés igen

Szakosított képzés igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat jogosult a képzési támogatásra

Bizonyos ágazatokra korlátozott igen

- mezőgazdaság

- halászat és akvakultúra

- szénbányászat nem

- a teljes feldolgozóipar igen

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar

- minden szolgáltatás igen

vagy

tengeri szállítási szolgáltatás

egyéb szállítási szolgáltatás

pénzügyi szolgáltatás

egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Tööturuamet

Cím:
Luha 16
10129 Tallinn
Eesti

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkének megfelelően. igen
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Támogatás száma XT 82/04

Tagállam Franciaország

Régió Aquitánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Rendelet vállalati dolgozók továbbképzésére vonatkozó beavatkozásról

Jogalap: Règlement 68/2001 du 12 janvier 2001 de la commission européenne sur les
aides à la formation
Règlement d'intervention sur la formation des salariés du Conseil régional d'
Aquitaine du 26 mars 2001, actualisé le 24 mars 2003

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves támogatás végösz-
szege:

0,65 millió euro

Garantált kölcsönök:

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege:

Garantált kölcsönök:

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdéseivel összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2001/03/26

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

Támogatás célkitűzése Általános képzés Igen

Szakosodott képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden olyan ágazat, amely képzési támogatásra
jogosult.

Igen

Csak bizonyos ágazatok.

- Mezőgazdaság

- Halászat és akvakultúra

- Szénbányászat

- A teljes feldolgozóipar

vagy

Acélgyártás

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

- Minden szolgáltatás

vagy

Tengeri szállítási szolgáltatás

Egyéb szállítási szolgáltatás

Pénzügyi szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Monsieur le Préfet de région

Cim:
4B, Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux Cedex

Magas összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban. Igen
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