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

támogatásokkal kapcsolatban

(2005/C 183/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XT 4/03

Tagállam: Németország

Régió: Brandenburg

A támogatás megnevezése: Ötletpályázat „Képzési offenzíva
Brandenburg tartomány idegenforgalmában”, Brandenburg
tartomány Munkaügyi, Szociális, Egészségügyi és Nővédelmi
Minisztériumának innovációs célú támogatásával

Jogalap: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg
(LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

A rendszer várható éves költségei:

A maximálisan megadható összeg az ötletpályázatra
2 085 041 EUR.

Az egyes évekre a kiadások a következőképpen oszlanak meg:

2002:: 160 054,77 EUR (ebből 112 383,39 EUR az ESZA- és
48 016,44 EUR a tartományi források terhére)

2003:: 1 078 558,06 EUR (ebből 754 990,60 EUR az ESZA
és 323 567,46 EUR a tartományi források terhére)

2004:: 846 428,13 EUR (ebből 592 499,69 EUR az ESZA- és
253 928,44 EUR a tartományi források terhére)

A maximálisan megadható összeg (amely 70 %-ban ESZA-
eszközökből és 30 %-ban tartományi eszközökből áll össze)
projektenként legfeljebb 409 034 EUR-t tesz ki. Összesen hat
projekt támogatására kerül sor. Ezzel 240 személy válik érin-
tetté kb.120 vállalkozásban, akik továbbképzésben, tanács-
adásban és gyakorlati képzésben részesülnek.

A rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a követ-
kezőkről van szó:

a) személyi ráfordítások a képzést biztosítók számára,

b) utazási költségek a képzést biztosítók számára,

c) egyéb folyó kiadások,

e) a képzési intézkedéssel összefüggésben álló tanácsadói szol-
gáltatások költségei..

Maximális támogatásintenzitás: 409 034 EUR-ig 40
személyre, vagyis átlagban mintegy 10 226 EUR személyen-
ként

Egy-egy projekten belül legalább 20 független vállalkozás
képzési igényeit véve figyelembebiztosított, hogy a rendelet
értelmében vett „általános képzési intézkedésekről” van szó.

Ezeket az általános képzési intézkedéseket az ESZA- és a tarto-
mányi eszközökből a következőképpen támogatják:

– 80 %-os maximális támogatásintenzitással, ha a résztvevők
egy KKV-ban dolgoznak (főszabály),

– 60 %-os maximális támogatásintenzitással, ha a résztvevők
egy nagyvállalatnál dolgoznak,

Az intézkedésekre kizárólag az EK-Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének a) pontja szerinti támogatandó területen kerül
sor.

A jóváhagyás időpontja: A jóváhagyó határozatokat
2002.12.4-én adták át a projektgazdáknak.

A szabályozás időtartama: 2002.12.1-től 2004.11.30-ig

A támogatás célja: Az idegenforgalmi ágazat vállalkozásainak
foglalkoztatottjainál képzési, tanácsadási és gyakorlati képzési
lehetőségek alapján a szakértelem jelentősen növelése.

A képzési és tanácsadási lehetőségeket célcsoportok szerint
ajánlják fel és idénytől függően használják ki.

A kiválasztott hat projektben a képzés, a tanácsadás és a
gyakorlati képzés tartalmát csak a foglalkoztatottak szükségle-
teinek felmérése után állapítják meg, minden esetben legalább
20 független vállalkozás számára.

A szükségletek ilyen elemzése alapján aztán projektenként 40
résztvevő képzésére, tanácsadási támogatására és gyakorlati
képzésére kerül sor ezeknél a vállalkozásoknál.

Az egyéni szakértelem növekedésének mérésére a résztvevők
külső értékelésben vesznek részt.

Az ötletpályázatot az interneten a www.lasa-brandenburg.de/
inno_pkt/content.htm címen hozták nyilvánosságra. A támo-
gatás helyzetével kapcsolatos információk is megismerhetők a
www.innopunkt.de oldalon, turnusonként.

Érintett gazdasági ágazatok: Egyéb szolgáltatások

A támogatást megadó hatóság neve és címe:
LASA Brandenburg GmbH
Wetzlarer Str. 54
D-14482 Potsdam
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