
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján odaítélt állami támogatás vonatkozásában a tagál-

lamok által közölt információk

(2005/C 183/04)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT/07/2001

Tagállam: Spanyolország

A támogatási program megnevezése: Támogatás hajógyári
munkások képzéséhez

Jogalap: Resolución CN.4.02. F.S.E., de fecha 9 de mayo de
2001, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Circular de la Gerencia del
Sector Naval de fecha 30 de mayo de 2001

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:

2001: 19 000 000 EUR

2002: 19 000 000 EUR

2003: 19 000 000 EUR

2004: 19 000 000 EUR

2005: 19 000 000 EUR

2006: 19 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:
1. Az egyedi projektek részére a támogatás odaítélése előtt a

szóban forgó képzéstípust értékelik, és az alkalmazható
támogatás felső értékét az alábbiak alapján meghatározzák.

2. Amennyiben a támogatás általános képzésre szól, a maxi-
mális intenzitás 50 % nagyvállalatok és 70 % kis- és közép-
vállalkozások esetén.

Ezek az intenzitások 5 százalékkal emelkednek azon cégek
esetén, melyek a Szerződés 87. cikk (3) bekezdés c) pont-
jában meghatározott, regionális támogatás odaítélésére
jogosult területeken működnek, illetve 10 százalékkal azon
cégek esetén, melyek a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése a)
pontjában meghatározott, regionális támogatás odaítélésére
jogosult területeken működnek.

3. Amennyiben a támogatás szakosított képzésre vonatkozik, a
maximális intenzitás 25 % nagyvállalatok és 35 % kis- és
középvállalkozások esetén.

Ezek az intenzitások 5 százalékkal emelkednek azon cégek
esetén, melyek a Szerződés 87. cikk (3) bekezdés c) pont-
jában meghatározott, regionális támogatás odaítélésére
jogosult területeken működnek, illetve 10 százalékkal azon
cégek esetén, melyek a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése a)

pontjában meghatározott, regionális támogatás odaítélésére
jogosult területeken működnek.

4. Amennyiben a projekt mind általános, mind szakosított
képzést tartalmaz, és nem bontható fel a támogatás intenzi-
tásának kiszámolásakor elkülönülő részekre, vagy lehetetlen
besorolni a projektet általános illetve szakosított kategóriába,
akkor a szakosított képzést érintő intenzitások kerülnek
alkalmazásra.

5. A képzés során előforduló következő költségek támogat-
hatók

a) oktatók költségei

b) az oktatók és a képzésen részt vevők utiköltségei

c) egyéb rezsiköltségek, például tanszerek és segédeszközök.

d) az eszközök és felszerelések amortizációja, kizárólag a
szóban forgó képzési projekt során való használatuk
arányában

e) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás
költségei

f) a képzési program résztvevőinek személyzeti költségei,
az a)–e) pontokban felsorolt egyéb támogatható költ-
ségek összegének megfelelő mértékig. Kizárólag azt az
időt lehet figyelembe venni, és a munkaórákból levonni,
amelyet a dolgozók ténylegesen a képzésen töltenek.

Végrehajtás időpontja: 2001. május 30.

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

A támogatás célja:

Általános képzés

Szakosított képzés

Érintett gazdasági ágazat: Hajógyártás és kapcsolódó ipar-
ágak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Gerencia del Sector Naval
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Po de la Castellana, 143 – 10o

ES-28046 Madrid
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Támogatás száma: XT/12/2002

Tagállam: Olaszország

Régió: Veneto

A támogatási program megnevezése: ESZA 3. célkitűzés
operációs program, D1 intézkedés: a folyamatos képzés, a
munkaerő-piaci rugalmasság és az üzleti versenyképesség
fejlesztése az állami és magánszférában, elsőbbségi elbírálással a
KKV-k számára

Jogalap: DGR n. 4011 del 31 dicembre 2001

A támogatási program időszakára tervezett éves
kiadás: Az intézkedés a 2002–2003 időszakot fogja át, és – a
magánjellegű támogatásokat leszámítva – 36 300 000 eurót
foglal magába..

Maximális támogatási intenzitás: A 2001. január 12-i
68/2001/EK rendelet 4. cikke szerint.

Végrehajtás időpontja: 2001. december 31.

A támogatási program időtartama: 2003. december 31.

A támogatás célja: Az általános és szakosított képzések támo-
gatása; a munkamódszerek feljődése, a számítógépes termelési
rendszerek bevezetése, a piacok globalizációja és a nagyobb
működési rugalmasságra való igény miatt a munka világában
bekövetkező változások nyomon követése. Az intézkedések
fejlesztik az emberi erőforrások minőségi és mennyiségi szem-
pontú megközelítését a helyi gazdasági környezetben

Érintett gazdasági ágazat: Minden termelőágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Segreteria regionale alla Formazione e Lavoro
Via Allegri, 29
I-30173 Mestre Venezia

Támogatás száma: XT 18/02

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Képzési támogatás az
Atmel vállalat (Észak-Tyneside) részére

Jogalap: Department for Education and Skills, Inward Invest-
ment Fund, approved by HMT.

The Department for Education and Skills is the sponsor depart-
ment The DfES and the Secretary of State's authority is via the
Education and Training Act 1973;and the Industrial Develop-
ment Act 1982 (Sections 8, 11 and 12)

Regional Development Agencies (RDAs) have delegated autho-
rity functions via Section 6 of the Regional Development Agen-
cies Act 1998.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:

1 millió eurót nem meghaladó pénzösszeget (megközelítőleg
620 000 font sterlinget) bocsátanak a vállalat rendelkezésére 3
év alatt a következő eloszlás szerint

1. év:: 178 000 font sterling

2. év:: 254 000 font sterling

3. év:: 201 000 font sterling

N.B.: A javasolt támogatási összeget minden üzleti év végén
felülvizsgálják, hogy ezzel megakadályozzák az 1 millió EUR
felső értékhatár túllépését.

Maximális támogatási intenzitás: Az Atmel vállalat székhelye
Észak-Tyneside területén található, mely régió a 87. cikk (3)
bekezdése alapján a regionális támogatás szempontjából a 2-es
szintű régiók közé tartozik. Az Atmel olyan nagyvállalat, mely
a Regional Selective Assistance (RSA) keretében összesen 27,8
millió font sterlinget (megközelítőleg 47 millió eurót) kap. Ezen
képzési támogatás támogatható költségei nem fedik le azokat a
költségeket, melyeket az RSA-támogatási csomag az Atmelnek
megtérít. A javasolt támogatáscsomag felső határa 1 millió
EUR, mely a teljes projekt képzési költségeinek 27,6 %-át bizto-
sítja. A finanszírozás lehetőséget nyújt átváltható szaktudást
nyújtó képzések vásárlására: megközelítőleg 14 %-ot fognak
fordítani általános, 14 %-ot szakosított képzésre, tehát nem
lépik át az állami támogatásokra vonatkozó szabályokban
meghatározott határértékeket, mely 55 % az általános, és 30 %
a szakosított képzések esetén. Elősegíti a dolgozók személyes
fejlődését és növeli foglalkoztathatóságukat.

Végrehajtás időpontja: 2002. január 28.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2004. december 31-ig.

Támogatás célja: Az alábbi képzéstípusok tervezésének és
megvalósításának támogatása

Általános

– Belső képzés

Biztonsági képzés üzemeltetők/technikusok számára

kockázatértékelés

tűzvédelem

kémiai anyagok mozgatása és szennyezés

környezetvédelmi ismeretek

kézi anyagmozgatás

– Általános biztonsági képzés

Képzés technikusok/mérnökök számára magasabb szintű
biztonságvédelmi technikák területén (pl. tűzoltó készülékek,
légzést elősegítő felszerelés, egészségre ártalmas anyagok
ellenőrzése (COSHH), lézer, arzén, sugárzásveszély) és lézer/
sugárzásbiztonsági felelős képzése
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– Képzési/fejlesztési hozzájárulás

Biztosítani az alkalmazottak számára a lehetőséget, hogy
NVQ, ONC, HNC szakképesítést és felsőfokú (Degree ill.
Masters-fokozatú) képesítést szerezzenek.

– IT- felhasználó

Alap-, közép- és fesőfokú számítógépes felhasználói isme-
retek, speciális technikai modulok az összes alkalmazott
számára

– IT – technikai képzés

Speciális IT támogató rendszerekről és szerverekről szóló
képzés

– Általános képzés

Elektronikai, mechanikai, pneumatikus, vákuum, magas frek-
vencia stb. területeken használható szaktudást biztosítása

– Termelés szervezése

A termelési eszközök összességéről szóló képzés üzemel-
tetőknek, technikusoknak és mérnököknek

– Létesítmények szervezése

Hitelesítői és karbantartói képzés olyan területeken, mint pl.
hegesztés ellenőrzése gázszerelvényeken, villás emelőtar-
gonca, magas feszültségű csatlakozások, programozható
automaták, tűzvédelmi rendszerek

– Minőség

Képzés és szakképesítés az ISO9000, 14001 és HS18001
minden területén

– Költségek: gyakornokok/végzős hallgatók

– A képzés időtartama alatt a forgalom és a növekedés miatt
kifizetésre kerülő bérek

– Tőke

Az Atmel és az RDA döntése alapján ezt a tőkét működése
teljes időtartama alatt kizárólag képzési célokra lehet felhasz-
nálni.

Szakosított

– Konzultáció és segítségnyújtás

– Utazás/szállás

– A képzés időtartama alatt a forgalom és a növekedés okán
kifizetendő bérek

Érintett gazdasági ágazat: Feldolgozóipar

IT

Megjegyzés: (Félvezető-előállító gyár)

A finanszírozás kizárólag a megnevezett tevékenységeket támo-
gatja, és nem támogat semmilyen tevékenységet, amely bármely
más típusú állami támogatást élvez. Más ágazat nem támogat-
ható.

Északkelet-Angliában az IT és félvezető-előállító ipar az egyik
legjelentősebb növekedést mutató ágazat, mely kulcsfontosságú
alkotóelemét képezi az országrész gazdasági stratégiájának.

A támogatási csomag általános képzési egységei lehetővé teszik,
hogy a képzési programokban részt vevők olyan szakképesítést
szerezzenek, mely biztosítja számukra, hogy számos más ipari
területen – pl. elektronika, villamosmérnöki munkakörök, infor-
matikai és kommunikációs technológiák, szoftverrel kapcsola-
tos és rendszertechnikai területek – alkalmazzák őket. Továbbá
az így megszerzett általános tudás megfelel a munkába álláshoz
a magán- és állami szektor más területein elvárt és szükséges
követelményeknek is.

A vállalat és a Regional Development Agency (RDA) között
szerződéses dokumentum jön létre, és ez alapján történik a
finanszírozás elindítása és a támogatás átvétele. Az RDA
ellenőrzi a szerződésbe foglalt főbb célkitűzések és időkeretek
betartását, és csak ezután folyósítja a támogatást.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regional Policy Division
Department for Education and Skills (DfES)
Level 11, Moorfoot
Sheffield S1 4PQ
Egyesült Királyság
Kapcsolattartó: Madeleine Gadsby

Támogatás száma: XT 34/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Észak-nyugat Anglia

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: Centre of Vocational Excellence Prog-
ramme (BAE Systems)

Jogalap: Learning and Skills Act 2000.

A program alapján tervezett éves kiadások vagy a cégnek
nyújtott támogatás teljes összege:

A cég 3év alatt az 1 millió eurót (közelítőleg 624 000 GBP)
meg nem haladó összeget kap a következők szerint

1. év: 300 000 GBP

2. év: 150 000 GBP

3. év: 100 000 GBP

Összesen: 550 000 GBP

Maximális támogatási intenzitás: A BAE Systems egy pres-
toni székhelyű nagyvállalkozás.

A maximális támogatási intenzitás nem fogja meghaladni az
általános képzés támogatható költségeinek 60 %-át (a nagyvál-
lalkozások számára engedélyezett 50 %, valamint a rendelet 2.
cikkének g) pontjában meghatározott hátrányos helyzetű
munkavállalók számára további 10 %). Különböző támogatási
intenzitások érvényesek attól függően, hogy a ténylegesen
támogatásban részesülő hátrányos helyzetű munkavállaló-e.
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Végrehajtás időpontja: 2003. június 20.

A program vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtar-
tama: 2006. július 31-ig

A támogatás célja: Az űrágazatban hiány mutatkozik a fejlett
technológiával rendelkező iparágakban szükséges tudással
rendelkező munkaerő tekintetében. Ez a gazdasági növekedés
komoly akadályát képezi Angliában, és különösen Észak-nyugat
Angliában.

Általános képzés

E támogatás célja az iparág szükségleteinek megfelelő, magas
szintű, máshol is hasznosítható készségekkel rendelkező regio-
nális és nemzeti munkaerő-állomány növelése. Ez két módon
érhető el. Először is az iparágba korszerű gyakornoki képzés
révén bekerülő fiatalok számának növelésével és a már az ipar-
ágban dolgozók szakképzettségének javításával. A mérnöki
tanulmányok korszerű gyakornoki képzése a fiatalok számára
több lehetőséget biztosít a munkaerőpiacra való bekerülésre és
a lehető legjobb felkészülést az űrágazatban a szakképzett és/
vagy technikusi státusz elérésére. Azok adott esetben biztos
előrehaladást jelentenek a felsőfokú oktatás és a magasabb
szintű munkavégzés irányában is. Másodszor, az északnyugati
régióban az űrágazat mérnöki vállalkozásainál dolgozó azon
munkavállalók számának növelésével, akik fejlesztik meglévő
szakmai képességeiket. Ezt a BAE képzési kapacitásának a
meglévő munkavállalók továbbképzésére történő kiterjeszté-
sével fogják elérni. A nyújtott képzés országosan elismert szak-
képzettséget fog adni, ami növeli a termelékenységet és alap-
jában fokozza az egyéni foglalkoztathatóságot a mérnöki
ágazaton belül a munkahelyek széles körében.

Az egyedi támogatást a BAE Systems – repüléstechnikával és
repülési elektronikával foglalkozó cég – kapja. E csomag álta-
lános képzési elemei biztosítani fogják, hogy a képzési progra-
mokban részesülők olyan technológiai szakképesítést kapjanak,
amely képessé teszi őket munkavállalásra a repüléstechnikai és
repüléselektronikai ágazatban és egy sor más ágazatban, bele-
értve az elektronikai, elektromos műszaki és mérnöki ágaza-
tokat.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Repüléstechnika

Az odaítélő hatóság neve és címe:

Skills for Employment Division
Department for Education and Skills (DfES)
Level 4, Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
Egyesült Királyság
Kapcsolattartó: Keith McMaster

Egyéb információk: A támogatást jóváhagyta az Oktatási és
Szakképzési Minisztérium. Az Oktatási és Szakképzési Tanács
felel a céggel való szerződéskötésért, az előrehaladásnak az
állami támogatásra vonatkozó szabályoknak megfelelően
történő nyomon követéséért. Az Oktatási & Szakképzési Tanács
hatáskörét a 2000. évi oktatási és szakképzési törvény
(Learning and Skills Act 2000) alapján ruházta át.

Támogatás száma: XT 44/03

Tagállam: Görögország

Régió: Az egész ország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: „A kutatási és műszaki
továbbképzés emberi hálózatai”

Jogalap: N. 1514/85, N.1733/87, 2741/99 και N.2919/01

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:

Az éves ráfordítások az alábbiak

2003.:: 1 400 000 EUR

2004.:: 767 852 EUR

2005.:: 766 851 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A kis- és középvállalko-
zások 45 %, a nagyvállalkozások 35 % támogatásban része-
sülnek a teljes költségvetési részesedésük után

Végrehajtás időpontja: 2002 októbere

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2006 decemberéig

A támogatás célja: A program célja tudományos hálózatok
létrehozása a fejlett technika és az ország számára kiemelt
tudományos jelentőségű témák terén, kutatók, posztgraduális
hallgatók és diplomások képzése meghatározott szakterüle-
teken, valamint vállalkozások emberi erőforrásainak készségfej-
lesztése a termelőegységek korszerűsítése és versenyképességük
növelése céljából.

Érintett gazdasági ágazatok:
egészségügy, biomedicina, diagnosztikai és gyógyászati eljá-
rások

biotechnológia/bioetika

kultúra/idegenforgalom/sport

tengeri környezet

szállítás és hajózás

szárazföldi és légköri környezet és fenntartható fejlődés

vízkészlet

természeti katasztrófák és erdőtüzek

megújuló energiaforrások és energiatakarékosság

hulladék újrahasznosítás

informatika/távközlés

élelmiszerek és mezőgazdasági termelés

akvakultúrák

az új technológiák népszerűsítése

új szervezési és ügyviteli módszerek vállalkozásoknál, társa-
dalmi szervezeteknél és közintézményeknél
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Fejlesztési Minisztérium
Kutatási és Műszaki Államtitkárság
Mesogion 14–18
EL-11510 Athén

Támogatási határozat száma: XT 45/03

Tagállam: Hollandia

Régió: Flevoland tartomány

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Farm
Dairy Holding B.V.

Jogalap: Subsidieverordening ESF doelstelling 1

A vállalkozásnak nyújtott támogatás várható összérté-
ke: 141 349 EUR Közös finanszírozásban a Farm Dairy
Holding B.V.-vel.

A támogatás maximális mértéke: 50 %

Végrehajtás dátuma: 2003. április 29.

Az egyedi támogatás nyújtásának ideje: 2003. május 9.

A támogatás célja: Megfelelő színvonalú általános továb-
bképzés; ugyanakkor a támogatás a munkavállalók külső
munkaerőpiaci pozíciójának megerősítését is célozza.

Érintett gazdasági szektor: földművelés

A támogatást knyújtó hatóság neve és címe:
Flevoland tartomány
Postbus 55
NL-8200 AB Lelystad

További információ: A Farm Dairy sok elégtelen képzettségű
munkavállalót alkalmaz. A megfelelő szakképzettségű munka-
vállalók hiánya kárt okoz a vállalkozásnak. A „Farm Dairy
továbbképzési hajó” nevű projekt célja az, hogy az elégtelen
képzettségű munkavállalóknak megfelelő képzettségi szintet
biztosító továbbképzést nyújtson. Egyúttal hozzájárul a munka-
vállalók külső munkaerőpiaci pozíciójának megerősítéséhez. A
projektben 68 munkavállaló vesz részt. A projekt 10 különböző
részből áll, amelyek a „minőség és egészségügyi előírások”-tól
„emelővillás targoncák”-ig terjedő képzési programokat
foglalják magába. Az egyes projektrészekben képzettek száma
különböző. 26-an a résztvevők közül kisebbségek kategóriájába
tartoznak.

Támogatás száma: XT 46/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Yorkshire és Humber, valamint dél-kelet

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támoga-
tásban részesülő vállalat neve: Centre of Vocational Excel-
lence Programme (British Gas)

Jogalap: The Learning and Skills Act 2000.

A támogatási időszakra tervezett éves költségvetés vagy a
vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege:

Nem haladja meg az egymillió eurót (kb. 624 000 angol font);
a vállalat több mint 3 év alatt kapja meg a támogatást, a követ-
kezőképpen

1. év: 300 000 angol font

2. év: 100 000 angol font

3. év: 100 000 angol font

Összesen: 500 000 angol font

Támogatás maximális intenzitása: A British Gas nagyvállalat,
fő székhelyei Leedsben és Basingstoke-ban találhatók.

A támogatás maximális intenzitása nem haladja meg az álta-
lános képzés támogatható költségeinek a 60 %-át (nagyvállalko-
zások számára 50 % engedélyezett, plusz 10 % a hátrányos
helyzetben lévő dolgozók számára, a rendelet 2. cikke g) pontja
meghatározása alapján.

Végrehajtás időpontja: 2004. január 1.

A támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaíté-
lése: 2006. december 31-ig

Támogatás célja: A gázvezeték-szerelési és -karbantartási
ágazat munkaerőhiánnyal küzd, mivel a felvételi elvárások
ugyanazok, mint a hi-tech iparban (a legújabb felmérések
szerint az iparnak további 30 000 gázvezeték-szerelőre volna
szüksége). Ez jelentős mértékben akadályozza Angliában a
gazdasági növekedést.

A támogatás célja kétszeres.

Általános képzés

– A munkaerőforrások növelése regionális és nemzeti szinten,
magas szintű, több területen is hasznosítható készségek
fejlesztésével, amelyek megfelelnek az ipar igényeinek. Ezt
kétféle módon lehet elérni. Először, azon fiatalok számának a
növelésével, akik korszerű szakmunkásképzés útján kerülnek
az iparba, illetve azoknak a készségfejlesztésével, akik már az
iparban dolgoznak. A modern iparitanuló-rendszer többféle
lehetőséget kínál a fiatalok számára a munkaerőpiacra való
bejutáshoz, valamint a lehető legjobb felkészítést a szakmun-
kási vagy technikusi munkakör betöltéséhez a gázvezeték-
szerelés és -karbantartás területén. Adott esetben a felsőok-
tatás vagy az igényesebb munka szintjéhez illő előrehaladást
is nyújthat. Másodszor, a jelenleg Yorkshire és Humber terü-
letén, illetve a délkeleti régiókban, valamint általában Angli-
ában gázvezeték-szerelő és -karbantartó vállalatoknál
dolgozó olyan alkalmazottak számának növelésével, akik
fejlesztik a már létező szakismereteiket. Ennek elősegítése
történik a British Gas képzési kapacitása növelésével, hogy a
jelenlegi alkalmazottak felzárkózhassanak a képzettség terén,
és más vállalatok számára is el lehessen kezdeni az oktatást,
különös tekintettel a helyi KKV-kra. Az itt nyújtott képzés
országos szinten elismert ipari tanulói végzettséget ad, amely
produktivitást ébreszt, ugyanakkor a gázvezeték-szerelési és
-karbantartási ágazaton belül számos területen jelentős
mértékben megnöveli az egyén munkaerő-piaci esélyeit.
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– Másodszor, a British Gas országos szinten elismert képzési
szakértelmének a maximalizálása a legjobb gyakorlatnak más
oktatásszolgáltatókkal való megosztása által, azzal a céllal,
hogy az iparágon belül általában növekedjen a képzés volu-
mene és minősége, és hogy a British Gas példaként szolgál-
hasson az iparágon belül, így más vállalatokat is arra bátorít-
hasson, hogy komolyabb befektetéseket tegyenek a muna-
kerőképzés területén. Az Oktatási és Készségfejlesztési
Tanács, a felnőttoktatás angliai támogató szerve aktívan
irányítja azt a próbálkozást, hogy a legeredményesebb
gyakorlatot meg lehessen osztani másokkal. A legtöbb
tapasztalatcsere gyakorlati jellegű lesz, például más oktatász-
szolgáltató cégek látogatást tesznek a British Gasnél, vagy a
British Gas dolgozói regionális/nemzeti hálózatépítési esemé-
nyeket szerveznek.

Az eseti támogatást a British Gas nyeri el, egy olyan vállalat,
amely gázvezeték-szereléssel és -karbantartással foglalkozik.
Ennek a csomagnak az általános képzés része biztosítja azt,
hogy az oktatási programok résztvevői olyan technológiai
készségek birtokába kerüljenek, amelyek lehetővé teszik
számukra, hogy munkához jussanak a gázvezeték-szerelés és
-karbantartás területén, valamint számos más iparágban is, bele-
értve a vízvezeték-szerelést, a mélyhűtést és a gépészetet.

Az, hogy a British Gas megosztja a szakértelmét más vállala-
tokkal, azt jelenti, hogy más gázvezeték-szerelő és -karbantartó
vállalatok számos egyéb profilú ipari vállalattal együtt képe-
sekké válnak arra, hogy javítsák a képzés minőségét, így a
munkaerőpiac régi és új résztvevői munkavállalási és karrierle-
hetőségei egyaránt kedvezőbbek lehessenek.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Gázvezeték-szerelés és -karban-
tartás

Támogató hatóság neve és címe:

Skills for Employment Division
Department for Education and Skills (DfES)
Level 4, Moorfoot
Sheffield
S1 4PQ
United Kingdom
Kapcsolattartó: Sue Read

Egyéb információ: Ezt a támogatást az oktatási és készségfej-
lesztési osztály hagyta jóvá. Az Oktatási és Készségfejlesztési
Tanács felelős a vállalattal való szerződéskötésért, illetve az
állami támogatás szabályainak megfelelően az előrehaladás
felülvizsgálatáért. Az Oktatási és Készségfejlesztési Tanács a
2000. évi oktatási és készségfejlesztési törvény alapján kineve-
zett hatóság.

Támogatás száma:: XT 48/03

Tagállam: Németország

Régió: Sachsen-Anhalt – Szász-Anhalt

A támogatási program megnevezése: Különprogram az
információs társadalom kiépítésére Sachsen-Anhaltban

Jogalap: Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991
(GVBl. LSA S. 45), insbesondere die Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 LHO des Landes Sachsen-Anhalt in der aktuellen Fassung;

Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12.1.2001
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
Ausbildungsbeihilfen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20)

A program várható éves költségei: kb. 800 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:

Képzési támogatások

a KKV-k számára elszámolhatóak a személyzet (az oktatók)
utazási költségei, folyó kiadásai, az eszközök és felszerelések
értékcsökkenése, a tanácsadás, a résztvevők személyes kiadásai.

A támogatási intenzitás a szakosított képzés esetében legfeljebb
bruttó 45 % lehet a KKV elszámolható költségeiben, az álta-
lános képzés esetében legfeljebb bruttó 80 % a KKV elszámol-
ható költségeiben.

Végrehajtás időpontja: 2003. január 1-től

A támogatási program időtartama: 2004. december 31-ig

A támogatás célja:
– A munkaerőpiac kiegyenlítődésének javítása, a vállalkozások

innovációs képességének erősítésével

– Az összes társadalmi csoport részvételének erősítése és
esélyegyenlőség a nők, férfiak és a hátrányos helyzetű szemé-
lyek csoportjai között a modern innovációs és környezetvé-
delmi technológiák felhasználásában

– Az új innovációs és környezetvédelmi technikákhoz való
hozzáférés feltételeinek javítása, pl. a megfelelő képzettség
megteremtése

– A felhasználói hozzáértés és a felhasználók számának növe-
lése

– A korszerű innovációs és környezetvédelmi technológiák
elterjedésének és felhasználásának fokozása a gazdaság és a
társadalom minden területén

Érintett gazdasági ágazatok:

Minden gazdasági ágazat

Az összes szolgáltatás

Megjegyzések

Nem támogathatóak

– azok a tevékenységek, amelyek az EK-Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt áruk előállításával, feldolgozásával és piaci
forgalomba hozatalával kapcsolatosak,

– az exportcélú tevékenységek támogatása,

– támogatások, amelyek az importtermékekkel szemben hazai
eszközök felhasználásától tesznek függővé,

– támogatások az acélipar, a szintetikus szálak, a gépjárműipar,
valamint a hajógyártás számára,
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Mivel a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra, valamint a
szállítás területére speciális előírások vonatkoznak, és fennáll a
veszélye annak, hogy ott még kisebb támogatási összegek is
teljesítik az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében jelzett
tényállást, a kérdéses ágazatokat a támogatásból kivették.

A regionális beruházási támogatások célirányos intézkedéseiről
történt megállapodás alapján az acélipart, a szintetikus szálak
gyártását és a gépjárműipart, valamint a hajógyártást a támoga-
tásból kivették.

A támogatást megadó hatóság neve és címe:

Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt Tarto-
mányi Fejlesztési Intézete)
Gruppe Sonderprogramm
Domplatz 12
D–39104 Magdeburg

Egyéb információk:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Szövetségi
Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium)
Referat 35
Hasselbachstraße 4
D–39104 Magdeburg

Támogatás száma: XT 49/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Reggio Emilia kereskedelmi-, ipar-, késművesipari- és
mezőgazdasági kamarája (Emilia-Romagna régió)

A támogatási program megnevezése: Reggio Emilia tarto-
mány mezőgazdasági vállalkozásaiban való képzési programok
támogatása.

Jogalap: Deliberazione della Giunta della Camera di
commercio di Reggio Emilia n. 109/2003 e n. 120/2003

A program keretében tervezett éves kiadás: 57 221,65 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 70 %

A végrehajtás dátuma: 2003.10.10.

(a pályázatok beadásának határideje: 2003.10.30)

A program időtartama: 2004.7.31.

A támogatás célja:

A támogatás a Reggio Emilia tartomány mezőgazdasági vállal-
kozásai számára kidolgozott általános képzési tervekre vonat-
kozik azzal a céllal, hogy

– bővítse a mezőgazdasági vállalkozók és munkatársainak
szakmai ismereteit a minőségre törekvő termelés, a környe-
zetbarát, területet javító, az állatjólétre és higiéniára tekin-
tettel levő termelési módszerek alkalmazásának terén;

– ellássa a mezőgazdasági vállalkozókat és munkatársaikat a
gazdaságilag jövedelmező mezőgazdasági vállalkozás irány-
ításához szükséges ismeretekkel

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Reggio Emilia
Piazza della Vittoria
I-42100 Reggio Emilia

Támogatás száma: XT 54/01

Tagállam: Olaszország

Régió: Toscana

A támogatási program megnevezése: A toscanai régióban
működő vállalkozások számára nyújtott támogatás, melynek
célja szerződéses megegyezésen alapuló, a munkaidő csökken-
tését célzó vállalati képzési projektek végrehajtása

Jogalap: Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1119
del 15 ottobre 2001, attuativa di quanto disposto dalla legge
53/2000, articolo 6, in merito alla realizzazione da parte delle
Regioni e delle Province Autonome di progetti formativi azien-
dali collegati a riduzioni dell'orario di lavoro.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadá-
s: 1 355 313 EUR (2 624 252 000 ITL), melyet a 2001
decembere és 2002 vége közé eső időszakra kap Toscana a
2001. június 6-i 167. tárcaközi rendelet értelmében. A
következő években Toscana számára az ehhez a támogatási
programhoz nyújtott finanszírozás a Munkaügyi Minisztérium
által (a Kincstári, Költségvetési és Gazdasági Tervek Miniszté-
riuma – ma Gazdasági és Pénzügyminisztérium – beleegyezé-
sével) kibocsátott végrehajtási határozatokban kerül meghatáro-
zásra. A támogatás teljes összege a 2006-ig tartó időszakra
4 131 655,19 EUR (8 0000 0000 000 ITL), mely évente
várhatóan 555 294,45 EUR (1 075 200 000 ITL) támogatást
jelent.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás formája a
képzési tevékenységek végrehajtása során felmerült, megfe-
lelően dokumentált támogatható kiadások visszatérítése, mely a
következő maximális támogatási intenzitások alapján, a
68/2001/EK rendeletnek megfelelően kerül odaítélésre

Nagyvállalatok Szakosított
képzés

Általános
képzés

Nem-támogatott területek 25 50

Támogatott területek a 87. cikk
(3) bekezdés c) pontja értel-

mében
30 55

KKV-k Szakosított
képzés

Általános
képzés

Nem-támogatott területek 35 70

Támogatott területek a 87. cikk
(3) bekezdés c) pontja értel-

mében
40 75

2005.7.26.C 183/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A 68/2001/EK rendelet 2. cikke g) pontja értelmében a fenti
intenzitások 10 százalékkal növekednek, ha a képzést hátrányos
helyzetű dolgozók veszik igénybe.

Amennyiben a támogatás odaítélése a tengeri szállítási ágazaton
belül történik, a támogatás elérheti a 100 %-ot függetlenül attól,
hogy a képzési projekt szakosított vagy általános képzésre
vonatkozik, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

– a képzésben részesülő személy nem lehet a legénység aktív
tagja, azonban létszámon felüli tagként kell szerepelnie a
nyilvántartásban, és

– a képzést a Közösség által nyilvántartott hajó fedélzetén kell
lefolytatni.

Végrehajtás időpontja: 2001. október 15.

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

A támogatás célja: A támogatási program általános és szakosí-
tott képzésekre vonatkozik. Az általános képzés a 68/2001/EK
rendelet 2. cikke e) pontja értelmében az a képzés, amely nem
csupán az alkalmazottaknak a támogatott cégen belüli jelenlegi
vagy jövőbeni pozíciójában hasznos, hanem olyan szakképzett-
séget biztosít, mely széles körben alkalmazható más cégek vagy
más területek tevékenységi körében, így a dolgozók foglalkozta-
tottsági esélyeit alapjaiban javítja. Ezen támogatási program
végrehajtásánál az „általános” képzés alábbi értelmezése a
mérvadó

– vállalatok közötti képzés, más szóval olyan képzés, melyet
különböző, egymástól független (a KKV-kat meghatározó
közösségi szabályoknak megfelelő) vállalatok közösen szer-
veznek, vagy melyeken különböző vállalatok alkalmazottai
vehetnek részt. Az elvárások teljesülését (miszerint a képzés
több vállalat részvételével zajlik, és ezek egymástól független
vállalatok) biztosítja a projekt kiválasztása közben az igazoló
iratokon végzett ellenőrzés.

– a regionális osztályozásban szereplő mukakörökhöz kapcso-
lódó vállalaton belüli képzések vagy azokhoz a munkakö-
rökhöz kapcsolódó képzések, melyeknek felvételét ebbe a
katalógusba kérték. A megfelelő igazolást az érintett régió
vagy tartomány bocsátja ki. Az igazolások rendszerének
jogalapja a Legge Regionale n. 70 del 31 agosto 1994 (új
szabályok a szakképzésben), különösen annak 11. cikke,
mely bizonyos képzési tevékenységek esetében alkalmassági
vizsgát követően a szakképzettségről vagy szakmai speciali-
zációról szóló bizonyítvány kibocsátásáról rendelkezik, és a
18. cikke, mely a Giunta Regionale-ra ruházza azon regionális
osztályozásban szereplő munkakörök meghatározásának
hatáskörét, melyekről a szakképzési vagy specializációról
szóló bizonyítvány kiállítható.

Érintett gazdasági ágazatok:

Mezőgazdaság

Halászat és akvakultúra

Szénbányászat

Acélipar

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipari ágazatok

Minden szolgáltatás

Megjegyzés: A támogatási program a 68/2001/EK rendelet által
meghatározott minden ágazatra vonatkozik. Nem vonatkozik
azon dolgozók képzési és átképzési támogatására, akiket nehé-
zségekkel küzdő vállalkozások alkalmaznak a nehézségekkel
küzdő vállalkozások szerkezetátalakítására és megmentésére
irányuló állami támogatásról szóló közösségi iránymutatások
értelmében (HL C 288., 1999.10.9.), amennyiben a képzés az
állami finanszírozással támogatott mentési ill. szerkezetátalakí-
tási műveletek része (mentési és/vagy szerkezetátalakítási támo-
gatás). Az ilyen támogatás a fenti iránymutatások alapján kerül
értékelésre. A támogatási program nem vehető igénybe akkor
sem, ha a támogatási összeg, mely egy vállalkozás egyetlen
képzési projektjére vonatkozik, meghaladja az 1 millió EUR-t.
Ebben az esetben az eseti támogatást jóváhagyásra a Bizott-
ságnak be kell jelenteni.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Toscana
Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali
Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale
Piazza della Libertà 15
I- 50129 Firenze

Támogatás száma: XT 96/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Lazio

A támogatási program címe: A gazdasági fejlődés, a szociális
kohézió és a foglalkoztatás növelésének támogatása Lazió-ban.
Helyi termelési rendszerek, ipari negyedek és a lazio-beli befek-
tetési területek azonosítása és szervezése.

Jogalap: Legge Regionale 19 dicembre 2001, n.36 „Norme per
l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e
dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei
sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree
laziali di investimento”, pubblicata sul supplemento ordinario
n. 7 al BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del
29/12/01

Regolamento regionale 28 ottobre 2002,n. 2 „Regolamento per
il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti
industriali e delle aree laziali di investimento”, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 4 al BURL n. 30 del 30 ottobre
2002.

A program alapján tervezett éves kiadás: Összesen
4 250 000,00 EUR (a törvény által előirányzott összes támoga-
tásra).

Maximális támogatási intenzitás: —

2005.7.26. C 183/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Specifikus képzés:
– Az EKSz 87. cikkének 3.c pontja alól mentesülő területek: 40 %

KKV; 30 % NV

– fennmaradó területek: 35 % KKV; 25 % NV

A végrehajtás időpontja: A támogatást csak a pályázat Lazio
Régió Hivatalos Értesítőjében (BURL) történő megjelenést
követően lehet odaítélni.

A program időtartama: Korlátlan, mindazonáltal a támogatási
program 2006. december 31-ig mentesül a 88. cikk 3. bekezdé-
sében szereplő bejelentési kötelezettség alól, amely időpontban
a 68/2001/EK rendelet érvényessége lejár.

A támogatás célja: A támogatás képzési programok megvaló-
sítását segíti a Lazió régióban meghatározott területeken, úgy
mint ipari negyedekben, helyi termelési rendszerekben és Lazio-
beli befektetési területeken.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat.

A tevékenységi kódok azok, amelyeket a DI-vel, SPL-lel, ALI-vel
kapcsolatosan egyes esetekben meghatároznak, és amelyet
Lazio régió meghatározásra alkalmasnak tart.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 – Roma
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