
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami

támogatásokról

(2005/C 153/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XT86/02

Tagállam: Németország

Régió: Bajorország

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Pers-
pektive e.V., gemeinnütziger Verein (Print), Munich

Jogalap:

Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)

VO (EG) Nr. 1784/1999

EPPD zu Ziel 3

Ergänzendes Programmplanungsdokument Ziel 3

A vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

Elszámolható költségek
összesen:

479 201 EUR

ESZA: 90 397 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 80 %

Végrehajtás időpontja: 2002 október/november

Az egyedi támogatás kifizetése:
– Az utolsó kifizetés előreláthatóan 2004 júniusában lesz

– A projekt időtartama: 2002.1.1-től 2003.12.31-ig

A támogatás célja: Egy általános képzési intézkedésről van
szó, munkanélküli pszichés betegek és pszichés fogyatékosok,
az általános munkaerőpiacra való kiközvetítés céljával. A terv
az, hogy a nyomdaipar és az irodai/adminisztrációs munka
körében kapjanak képzést. Az intézkedés keretében többféle-
képpen is hasznosítható képzettséget lehet szerezni, aminek
következtében a résztvevők kiközvetítésének esélyei javulnak.
Az intézkedés alapja a fogyatékkal élők és a pszichés betegek
szakmai képzésének a bajor integrációs cégekben/ önsegélyező
szervezetekben 2001.7.18. óta alkalmazott keretkoncepciója.

Érintett gazdasági ágazatok: Egyéb szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regierung von Oberbayern (Felső-Bajorország kormánya)
Integrationsamt
80534 München

Támogatás száma: XT5/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Skócia (ahogyan a Felföld (Highland) és a szigetek
speciális átmeneti programja és a a skót alföld (Lowland) 3.
célkitűzés szerinti programja tartalmazza)

A támogatási program megnevezése:
– Lowland Scotland Objective 3 Programme

– Highlands and Islands Special Transitional Programme

– Western Scotland Objective 2 Programme

Jogalap:
– European Council Regulation laying down the general provi-

sions on the structural funds (1260/1999)

– European Council Regulation on the European Social Fund
(1784/1999)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: A
nyugat-skóciai 2. célkitűzés szerinti program 1.3 intézkedése
esetében 25,722 millió euró támogatásként áll rendelkezésre a
2000-2006 időszakban.

A skót alföld 3. célkitűzés szerinti programjában a 4A1, 4A2
és 4A3 intézkedések 82,074 millió euró áll rendelkezésre támo-
gatásként a 2000-2006 időszakban.

A skót felföld és szigetek, speciális átmeneti program számára:
3.3 és 2.4 intézkedések: 24,973 millió euró áll rendelkezésre
támogatásként a 2000-2006. időszakban.

Maximális támogatási intenzitás:

A támogatott körzeteken
kívüli nagy cégek:

Szakosított: 25%

Általános: 50%

Nagy cégek a 87. cikk
(3) bekezdésének c) pontja
szerinti körzetekben:

Szakosított: 30%

Általános: 55%

KKV-k (1) a támogatott körze-
teken kívül:

Szakosított: 35%

Általános 70%

KKV-k a 87. cikk
(3) bekezdésének c) pontja
szerinti körzetekben:

Szakosított: 40%

Általános: 75%

(1) A KKV meghatározásánál a 70/2001 bizottsági rendeletet kell alkal-
mazni.
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Kiegészítés a hátrányos helyzetű munkaválla-
lókra (1): +10 %

Végrehajtás időpontja: 2003. január

A program időtartama: 2006. december 31-ig

A támogatás célja: Az Európai Szociális Alap programjai
széles alapokon álló képzési és továbbképzést tartalmaznak,
célul tűzve ki a munkanélküliek munkavállalásának javítását,
beleértve a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavál-
lalókat, az egész életen át tartó tanulás előmozdítását azok
számára, akik a foglalkoztatottak között vannak, vagy onnan
kikerültek, a munkaerőpiac képességbázisának javítását és a
nők számára mutatkozó hátrány szintjének csökkentését a
munkaerőpiacon. A képzési támogatás, amelyre ez a mentesség
vonatkozik, magában foglalja a programok azon intézkedéseit,
amelyek a foglalkoztatottak és a vállalatok számára nyújtanak
segítséget. (lásd fent)

A támogatott képzések többsége általános jellegű. Ez nemcsak
egy foglalkoztatott jelenlegi és jövőbeli beosztására vonatkozik
a támogatott vállalaton belül, mert a képzettség biztosítása
olyan hasznosítható képességeket nyújt, amelyek jelentősen
megnövelik az érintett foglalkoztatott munkábaállását. A példák
közé tartoznak a következők

– informatikai képzés (mint az ECDL – európai számítógépes
jogosítvány) a KKV-k alkalmazottai számára több ágazatban;

– vezetőképzés egy bizonyos földrajzi körzet cégtulajdonosai
és –cégvezetői számára;

– egyetemi képzési modulok a HR-ismeretekről a KKV-k
vezetői számára;

– nyelvi képzés az idegenforgalommal kapcsolatos ágaza-
tokban dolgozó foglalkoztatottak számára.

A programok tartalmazzák szakosított képzések bizonyos
formáit is. Ez magában foglalja az olyan képzést, amely konkrét
vállalatokat céloz meg (vagyis már előzőleg toborzott vállala-
tokat és kifejezetten ezeknek a vállalatoknak a számára kialakí-
tott képzést) és azoknak a képességeknek a fejlesztését célozza,
amelyek konkrétan ezekhez a vállalkozásokhoz kapcsolódnak.
Erre példák lehetnek

– iparági szinten elfogadott képzés üzleti tanácsadók számára;

– konkrét gép kezelésére való kiképzés, amely abban az ipar-
ágban releváns;

– nemzetközi marketing-/ exportprogram a KKV-k egy
csoportja számára;

– olyan projekt, amely az e-kereskedelem stratégiáit fejleszti és
webhely-fejlesztési képzés a KKV-k igazgatói számára.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, amely a program
dokumentumaiban szerepel és amelyet az Európai Bizottság
jóváhagyott. A 3. célkitűzés szerinti skót program 2000-2006-
ra, a felföld és a szigetek speciális átmeneti programja 2000-
2006-ra és a 2. célkitűzés szerinti nyugat-skóciai program
2000-2006-ra.

Amikor a projekthez a támogatást a Közösség egyik érzékeny
ágazatában nyújtják, a kötelezettségeket és a korlátozásokat
tiszteletben kell tartani a képzési támogatással kapcsolatban.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Scottish Executive, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ

Kapcsolatfelvétel: Deborah Smith (tel. 00 44 131 244 0703)

Támogatás száma: XT25/01

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program címe: Képzési támogatás

Jogalap:
– Az 1993.3.19-i 236/93 törvény 9. cikke

– Az 1978.12.21-i 845 törvény

– Az ESZA 3. célterületének Közösségi Támogatási Keretprog-
ramja – 2006

– Lombardia régió ESZA 3. célterületére vonatkozó, a
Bizottság 2000. szeptember 21-i C(2000)20070/EK határo-
zatával jóváhagyott 2000/2006 operatív programja

– Az 1987. április 16-i 183. sz. törvény 5. cikke

A program alapján tervezett éves kiadás: 730 000 euro

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet által előírt inten-
zitást a támogatás céljával, a vállalat méretével, a kedvezménye-
zettek fajtájával és a földrajzi területtel kapcsolatosan figye-
lembe kell venni.

A végrehajtás időpontja: 2001. június

A program időtartama: 2001. június/2006. június
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A támogatás célja: Általános és speciális képzés a melléklet-
ként csatolandó regionális bizottsági határozat szerint.

A képzés általános jellegének ellenőrzésére használatos indiká-
torok alkalmazási területei

– vállalatok közötti jelleg

– kompetenciák átvihetősége

– regionális hitelesítés

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Lombardia régió
regionális bizottsága

Támogatás száma: XT29/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Északkeleti Régió

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: OneNorthEast Accelerate Programme

Jogalap: Regional Development Agency Act 1998

A program alapján tervezett éves kiadások vagy a cégnek
juttatott támogatás teljes összege:
840 000 GBP a 2002/03 költségvetési évben

3 360 000 GBP a 2003/04 költségvetési évben

3 360 000 GBP a 2004/05 költségvetési évben

2 758 000 GBP a 2005/06 költségvetési évben

953 000 GBP a 2006/07 költségvetési évben

714 000 GBP a 2007/08 költségvetési évben

Összes kiadás: 11 985 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: Minden odaítélt támogatás
a képzésekre vonatkozó csoportmentességi rendelet 4.cikkének
2. és 3. pontjában a mentesített képzési támogatásra meghatá-
rozott plafonértékeken belül lesz, a támogatott területek Észak-
keleti Régióra vonatkozó térképének megfelelően

– 25 % nagyvállalkozások számára szakosított képzésre

– 35 % KKV-k számára szakosított képzésre

– 50 % nagyvállalkozások számára általános képzésre

– 70 % KKV-k számára általános képzésre

További 5 %-ot kapnak a 87. cikk (3) bekezdésének c) pont-
jának hatálya alá tartozó területeken.

Az egyedi támogatás kedvezményezettenként és projektenként
nem fogja meghaladni az 1 000 000 eurót.

Végrehajtás időpontja: 2003. április 30.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2007. június 30-ig, a jelenlegi rendeletekkel össz-
hangban. Ezt követően a program az akkor hatályos rendelet-
eknek fog megfelelni.

A támogatás célja: A OneNorthEast gazdasági stratégiával
rendelkezik a legtöbb EU-régióhoz viszonyított komparatív
hátránya kezelésére a gazdasági teljesítmény és versenyképesség
vonatkozásában.

Regionális cégeknek (KKV-k és nagyvállalkozások)

– Az ellátási lánc irányítása területén képzés az Északkeleti
Régióban, és képzés a nemzetközi üzleti tevékenységben való
részvétel szintjének javítására .

– Képzés a technológia- és tudástranszfer, innováció és a K+F
tevékenység javítása terén.

– A gyártásismereti alapok ismeretének fokozása az Északkeleti
Régióban.

A OneNorthEast ezt a pénzügyi képzések finanszírozásának
létrehozásával fogja a vállalkozások felé közvetíteni.

A képzések terjesztése az ellátási láncban fog megvalósulni. Az
intenzitási szintek viszonylag alacsonyak és a megengedett
szinten belül maradnak, értékelésük eseti alapon fog történni..

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat (beleértve a
szolgáltatásokat), az EK-Szerződés alapján egyes ágazatok állami
támogatására vonatkozó rendeletek és irányelvek különös
szabályainak sérelme nélkül.

Odaítélő hatóság neve és címe: Fergus Mitchell, State Aid
Co-ordinator, OneNorthEast, Great North House, Newcastle
upon Tyne, NE1 8ND

0191 204 2221

Egyéb információk: A program különböző elemeit a
OneNorthEast és a régió egyetemei fogják megvalósítani

Támogatás száma: XT31/03

Tagállam. (régió): Egyesült Királyság (Közép-Anglia nyugati
része)

Cím: Munkahelyi alapkészségek fejlesztése

Jogalap: Regional Development Agencies Act 1998
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Költségvetés:

2002/03 250 000 GBP

2003/04 175 000 GBP

2004/05 175 000 GBP

Összesen 600 000 GBP

A rendszer a KKV-k EK-fogalommeghatározásának megfelelő
KKV-kat és nagyvállalkozásokat fogja támogatni.

Támogatási intenzitás vagy összeg:

A KKV-k a támogatott területeken kívül legfeljebb 70 %-ig
terjedő projektfinanszírozást kapnak az általános képzés támo-
gatására. További 5 %-ot kapnak a 87. cikk (3) bekezdésének c)
pontjában meghatározott területeken.

A nagyvállalkozások a támogatott területeken kívül legfeljebb
50 %-ig terjedő projektfinanszírozást kapnak az általános
képzés támogatására. További 5 %-ot kapnak a 87. cikk (3)
bekezdésének c) pontjában meghatározott területeken.

Végrehajtás időpontja: 2003 május

Időtartam: 3 év

Cél: (ágazat): Az alapkészségek, olvasás-írás és számolási
készségek fejlesztésére irányuló képzés Black Country cégei
alkalmazottai számára

Érintett gazdasági ágazatok: Valamennyi

Odaítélő hatóság neve és címe:

Rita Davey
Advantage West Midlands
3 Priestly Wharf
Holt Street
Birmingham
B7 4BN

Támogatás száma: XT 39/03

Tagállam: Olaszország

Régió: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Szicília, Szar-
dínia) 1. célkitűzés

A támogatási program megnevezése: III. 6. intézkedés – A
nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése.

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
kiadások: 2002 júliusától 2003 decemberéig 280 952,55
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 program időtartama: 2006. december 31-ig
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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
vállalkozásánál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő
pozíciójában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely
többnyire hasznosítható más vállalatoknál vagy munkaterüle-
teken, és így lényegesen növeli a munkavállaló foglalkoztatható-
ságát. A jelen támogatási rendszer alkalmazása céljából pontosí-
tani kívánjuk, hogy „általános”-nak a következők tekintendők
vállalatközi képzés, vagyis olyan képzés, amelyet több,
független vállalkozás együttesen szervez, vagy olyan, amelyen
több vállalkozás munkavállalói vehetnek részt.

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Minden szektor. Minden
szolgáltatás

Megjegyzések: egyrészt a rendszert a 68/2001/EK rendeletben
felsorolt ágazatokra lehet alkalmazni. Másodsorban a jelen
rendszert nem lehet alkalmazni a nehéz helyzetben lévő vállal-
kozások megmentését és szerkezetátalakítását elősegítő állami
támogatásokra 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 támogatás összege
meghaladja az 1 millió eurot. Ilyen esetben az egyedi támoga-
tást elfogadásra fel kell terjeszteni az Európai Bizottságnak.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Servizio per lo Sviluppo ed il potenziamento dell'attività di
ricerca
Ufficio IV
Piazza Kennedy, 20 – 00144 ROMA

Támogatás száma: XT 53/02

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

Támogatási program: Expansion of Young Large Goods
Vehicle (LGV) Drivers Training Scheme.

Jogalap:
– Megnevezés: Appropriation Act 2002

– An Appropriation Act is enacted every year which authorises
the use of funds for carrying out the Department's objectives
including „promoting modern, integrated and safe transport
…”

Tervezett éves kiadás a program alapján: A költségvetési
előirányzat

2002/03: 1,5 millió £

2003/04: 1,8 millió £

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás nem haladja meg a képzési költségek 50 %-át.
Egyetlen támogatás sem haladja majd meg a 2 000 £-t a képzés
egy résztvevőjére.

Végrehajtás időpontja: 2002. április 12.

A program időtartama: 2004. március 31-ig

A támogatás célja: A fiatal LGV-sofőrök képzési program-
jának az a célja, hogy egy felismert piaci hiányosságot kezeljen,
szervezett képzési és fejlesztési programot biztosítva a közúti
szállításban és a forgalmazásban elhelyezkedő, 21 év alatti
fiatalok számára. A képzésben résztvevők szervezett képzésben
vesznek részt, amely 2. szintű végzettséghez vezet, áruszállító
járművezetői vagy közúti áruszállítási területen, országosan elis-
mert szakképzettséggel.

A közúti szállítás és áruszállítási ágazatok számára jelenleg
problémát jelent, hogy kellő számban vegyenek fel LGV-gépko-
csivezetőket, és az egyre korosodó munkaerő problémájával
küszködnek. A Fiatal LGV-gépkocsivezetők program bővítése
gazdaságösztönző intézkedés, amely 2 évre terjed ki, és célja a
felvett és kiképzett fiatal gépkocsivezetők számának fokozása, a
meglévő program szerint. Jelenleg csak mintegy 100 fiatal vesz
részt képzésben a program keretében évente, ami túl kevés
ahhoz, hogy a munkaadók jelenlegi és jövőbeli igényeinek
megfeleljenek.

Az ennek a programnak az alapján biztosított képzés általános,
mivel végzettséget ad – országosan elismert szakképzettséget –,
amely érvényesíthető más munkaadóknál is, és lényegesen
javítja a munkavállaló munkábaállási esélyeit. Különböző válla-
latok munkavállalói hasznosíthatják a képzést, és a képzést
illetve a végzettséget a brit oktatási és szakképzési minisztérium
(Department for Education and Skills) és a közlekedési minisz-
térium (Department for Transport) elismeri és igazolja.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Szállítási szolgáltatások (A
program bármely tehergépkocsi-vezető számára nyitva áll.)
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department for Transport

Kapcsolatfelvétel

Judith Ritchie
Freight Logistics Division
Department for Transport
Zone 2/24
Great Minster House
76 Marsham Street
London
SW1P 4DR

e-mail: judith.ritchie@dft.gsi.gov.uk

Tel: +44 (0)207 944 2765

Fax: +44 (0)207 944 2928

Támogatás száma: XT72/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Reggio Emilia-i Kereskedelmi, Ipari, Kisipari és
Mezőgazdasági Kamara (Emilia-Romagna Régió)

A támogatási program megnevezése: Reggio Emilia
mezőgazdasági vállalkozásai képzési projektjeinek támogatása.

Jogalap: A Reggio Emilia-i Kereskedelmi Kamara Végrehajtó
Bizottságának 62/2004. határozata

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 70 000 euro

Maximális támogatási intenzitás: 70 %

A végrehajtás időpontja: 2004.7.6. (A kérelmek benyújtá-
sának határideje: 2004.9.30)

A programidőtartama: 2005.6.30.

A támogatás célja: A támogatás a Reggio Emilia-i mezőgazda-
sági vállalkozások általános képzését hivatott elősegíteni azzal a
céllal, hogy

– a mezőgazdasági vállalkozóknak és alkalmazottaiknak a
termelés minőségi átszervezésével, a környezetvédelemmel, a
talajmeliorációval, az egészségvédelemmel és az állatok jólé-
tével kompatibilis termelési módszerek alkalmazásához szük-
séges szakmai ismeretei növekedjenek;

– a mezőgazdasági vállalkozónak és alkalmazottaiknak azokat
az ismereteket közvetítjük, amelyek egy mezőgazdasági
vállalkozás nyereséges irányításához és működtetéséhez szük-
ségesek.

Az érintett ágazat: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Reggio Emilia
Piazza della Vittoria
42100 Reggio Emilia (Italy)

Támogatás száma: XT79/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése: Gazdasági és idegen-
forgalmi-szállodai mesterképzés „A sikeres vendégfogadás és
vendéglátás ismeretei” 2004/2005 tanév

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione
camerale n. 236 del 18.11.2003, Deliberazione camerale n. 48
del 23.3.2004, Determinazione dirigenziale n. 63/AV del
18.6.2004

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 60 000,00 euro

Maximális támogatási intenzitás: A költségek 50 %-a.

A végrehajtás időpontja: 2004.2.16.

A támogatás nyújtásának időtartama: 2004.2.16-tól
2005.3.3-ig

A támogatás célja: Az idegenforgalmi és szállodaipari vállal-
kozások, valamint a helyi kapacitások jobb kihasználását szor-
galmazó intézmények alkalmazottainak menedzser képző és
vállalkozási ismereteket nyújtó tanfolyama.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Idegenforgalom, szolgáltatások
és mezőgazdaság (agrár-idegenforgalmi vállalkozók)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Brescia – Via Orzinuovi N. 3 25125 Brescia Italia – TEL.
0303514335 E-mail: buriani@bs.camcom.it

Támogatás száma: XT 82/02

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Yorkshire és Humber

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Széleskörben alkalmaz-
ható ismeretek WYL/4E/OB2

Jogalap: C (2001) 796 –23 March 2001 Local Government
Act 2000
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A támogatás program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege:
Teljes összeg: 6 254 484 GBP

2002.: 3 132 242 GBP

2003.: 3 122 242 GBP

Támogatás maximális intenzitása: A maximális intenzitás
70 %, illetve a hátrányos helyzetű csoportok esetén 80 % lesz.

Max. 5 000 GBP/KKV

Végrehajtás időpontja: 2002. október 1.

A támogatási program időtartama: 2006. december 31-ig.

A támogatás célja: A több mint 3 éve fennálló KKV-k számára
általános képzést nyújtani.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, az egyes
ágazatok állami támogatására vonatkozó rendeletekben és
irányelvekben meghatározott különleges szabályok sérelme
nélkül

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Mr E I Dockrat
Learning and Skills Council West Yorkshire
4 Mercury House
Manchester Road
Bradford
West Yorkshire
BD5 0QL
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