
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 nyújtott állami

támogatásokkal kapcsolatban

(2005/C 270/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma XT1/04

Tagállam: Német Szövetségi Köztársaság

Régió Német Szövetségi Köztársaság

A támogatási rendszer megnevezése,
illetve egyedi támogatások esetén a
kedvezményezett vállalat neve

Támogatások engedélyezése a képzés előmozdítására a német belvízi hajó-
zásban

A 2003.12.31-én kifutó N 569/99 támogatási rendszerhez kapcsolódó támoga-
tásról van szó.

Jogi alap §§ 23, 44 BHO

A rendszer várható éves költségei,
illetve az egy vállalatnak adható
egyedi támogatás teljes összege

Szabályozási rendszer Teljes összeg évente 1,534 millió EUR

(max. 25 564,59 EUR
kiképzendő személyen-
ként)

Kölcsönre vállalt kezesség

Egyedi támogatások A támogatás teljes összege

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatásintenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdé-
sével összhangban

Igen

A jóváhagyás időpontja 2004.1.1.-től

A szabályozás időtartama: illetve az
egyedi támogatás kifizetése

2006.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzési intézkedések Igen

Elismert szakmák:
Belvízi hajós

Szakirányú képzési intézkedések Nem

Érintett gazdasági ágazatok: A támogatás a következő gazdasági területekre korlá-
tozódik

Egyéb szállítási szolgáltatások Igen

Belvízi hajózási vállal-
kozások, amelyek saját,
bérelt, kölcsönzött
vagy lízingelt belvízi
hajóikkal belvízi hajó-
zást végeznek

A támogatást megadó hatóság neve és
címe:

Név:

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West

Cím:

Cheruskerring 11
D- 48147 Münster
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Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

A rendelet 5. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatás engedé-
lyezését, illetve feltételezi minden korábbi
támogatási szándék Bizottságnál történő
bejelentését, ha a támogatás nagysága egy
vállalat egyetlen szakképzési projektjére az
1 millió EUR-t meghaladja.

Igen

Támogatás száma XT 5/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Stockton Borough Council – Childcare Entrepreneurs (Stockton város tanácsa –
gyermekgondozó vállalkozók)

Jogalap Section 11(1) Industrial Act 1982

Section 21(a), (b) and (c) Local Authority Act 2000

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

Támogatási program Éves teljes összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg 301 262 GBP

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdé-
seivel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.2.16.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2005.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható képzési támogatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Északkeleti Kormányhivatal/Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:

Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
NE1 4TD

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja támogatások nyúj-
tását, vagy előzetes bejelentést követel
meg a Bizottság számára a támogatások
nyújtásáról ha az egy vállalkozásnak meg-
adott támogatás összege egyetlen képzési
projektre meghaladja az 1 mó €-t.

Nem
értel-
mezhető
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Támogatás száma XT 07/04

Tagállam OLASZORSZÁG

Régió PIEMONT

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A folyamatos képzésre vonatkozó irányelv – 236/93 Törvény – A társadalmi
Felek között egyeztetett vállalati, ágazati és területi tervek – 2004. év

Jogalap Deliberazione della Giunta Regionale n.16 – 11521 del 19/1/2004

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

Támogatási program Teljes éves összeg 4 411 395,03 EUR a
támogatható, való-
ságos, valamint doku-
mentálhatóan képzésre
fordított kiadások
visszatérítése formá-
jában

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2-6. bekezdésével össz-
hangban.

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.3.31-től kezdődően

A program vagy az egyedi támogatás
időtartama

2004.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok A támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

Minden szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

A tárgyalt irányelv által tartalmazott tevékenységgel
kapcsolatban a támogatást maga a régió, illetve
Piemont járási igazgatási szervei nyújtják.

Cím:

Regione Piemonte – Direzione regionale alla Forma-
zione Professionale – Lavoro Settore Attività Forma-
tiva
via Magenta, 12 – 10128 TORINO

Provincia di Torino,
via Maria Vittoria, 12 10100 TORINO

Provincia di Vercelli
via San Cristoforo, 7 13100 VERCELLI

Provincia di Novara
p.zza G. Matteotti, 1 28100 NOVARA

Provincia di Cuneo
c.so Nizza, 21 12100 CUNEO

Provincia di Asti
p.zza V. Alfieri, 33 14100 ASTI

Provincia di Alessandria, p.zza Libertà
17 15100 ALESSANDRIA

Provincia di Biella, via Quintino Sella
12 13051 BIELLA

Prov del Verbano-Cusio-Ossola
via dell'Industria, 25 28924 VERBANIA
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Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikke értelmében a rendelkezést nem
lehet alkalmazni az egyedi támogatásokra, vagy abban
az esetben, ha egy vállalkozásnak, egy képzési
projektre megítélt támogatásának összege több, mint
1 millió EUR értékű, előzetesen értesíteni kell a
Bizottságot.

Igen

Támogatás száma XT11/2004

Tagállam Olasz Köztársaság

Régió Veneto

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat neve

L. 236/93 art. 9. Decreto dirigenziale 21/7/2003 relativo al finanziamento di
Piani formativi aziendali e pluriaziendali

Jogalap D.G.R.U. 437 del 20/02/2004

A támogatási program keretében
tervezett éves költségvetés, illetve a
valamely vállalatnak nyújtott egyedi
támogatás összege

Támogatási program Összes egyedi támogatás 5 275 000,00 EUR,
kivéve a magántőke
hozzájárulását. Ez az
összeg tartalmazza a
69/2001/EK rende-
letben kihirdetett
program által fedezett
részt.

Kölcsön kezességvállalással

Egyedi támogatás Támogatás teljes összege

Kölcsön kezességvállalással

Maximális támogatási intenzitás Összhangban a rendelet 4. cikk (2)-(6)
bekezdéseivel

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.02.20-tól kezdődően

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2005.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás Azok az ágazatok,
amelyekre nem vonat-
kozik a „de minimis”
szabály a 69/2001/EK
rendelet a., b. és c.
pontjai szerint, vala-
mint a szállítás, a
mezőgazdaság a halá-
szat és az akvakultúra
ágazatai.

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Regione del Veneto – Giunta regionale

Cím:

Dorsoduro 3901 – 30100 Venezia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban

Az intézkedés nem alkalmazható az egyedi támogatá-
sokra, illetve megköveteli azt, hogy a tervezett támo-
gatásról a Bizottságot előzetesen értesítsék, abban az
esetben, ha az adott vállalatnak engedélyezett támo-
gatás összege egyetlen képzési projekt esetében
meghaladja az 1 millió EUR összeget.

Igen
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