
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési támogatásokra
történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján megadott

állami támogatásokkal kapcsolatban

(2005/C 270/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XT 43/03

Tagállam: Németország

Régió: Freie Hansestadt Bremen – Bréma szabad hanzaváros

A támogatási program megnevezése, ill. az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás neve: Tartományi program a
képzések támogatásához a brémai gazdaság számára (LAQ) – a
vállalkozók letelepedésének elősegítése

Jogalap: §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) der Freien
Hansestadt Bremen (dort vorliegend)

A rendszer várható éves költségei, illetve a vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A hozzájárulások
kifizetése a rendelkezésre álló költségvetési forrásokból történik.
A 2006. évig évente 250 000 EUR van betervezve a terv
megvalósítására

Maximális támogatási intenzitás: A 70/2001/EK rendelet I.
mellékletében az 1. cikk (2) bekezdése értelmében vett kisvállal-
kozásoknál: legfeljebb 65 %, a többi vállalkozásoknál legfeljebb
50 %

Végrehajtás időpontja: A támogatásokat kérelem alapján, a
képzés megkezdése előtt fizetik ki. Azokra a képzésekre,
amelyek már megkezdődtek, támogatás nem adható

A program időtartama, ill. az egyedi támogatás kifize-
tése: A program 2003.10.1. lép hatályba és 2006.12.31. ér
véget

A támogatás célja: Bréma szabad hanzaváros munkaerő-
potenciáljának erősítése a munkavállalók képzésével a regio-
nális vállalatok telephely-létesítése és –áthelyezése esetén. A
támogatást azok a foglalkoztatottak kapják, akik az intézkedé-
sekben való részvétel révén általános és konvertálható képzést
kapnak, a legújabb ismeretek szerint, a termelés, a folyamati-
rányítás, az informatika, kommunikáció, a multimédia és a
környezetvédelmi technikák területén, az új munkavégzési
formákkal és szervezeti struktúrákkal, a nyelvi és kulturális
ismeretekkel, valamint a minőségbiztosítással kapcsolatban..
Szakképzési intézkedésekhez támogatás adására nem kerül sor.
Egyes munkavállalók továbbképzése, pl. egy szakmaspecifikus
képzettség megszerzése ki van zárva

Érintett gazdasági ágazatok: A program az EU meghatározá-
sának megfelelően elsősorban a kis- és középvállalkozásokra
irányul a kisipar, a kereskedelem, az ipar, a szakirányú szabad-
foglalkozásúak, az idegenforgalom és más szolgáltatások vonat-
kozásában, Bréma szabad hanzavárosban

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Bremerhavener Arbeit GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 6
DE-27570 Bremerhaven

Egyéb információk:

Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
Referat 24 — Frau Zaremba
Bahnhofsplatz 29
DE-28195 Bremen

Támogatás száma: XT 8/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Észak-Írország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A kommunikáció, a
megértés és az integráció javítására irányuló képzés az ellátási
láncban

Jogalap:
– Agriculture Act 1949

– Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland)
1970

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

2003/04: 0,23 millió GBP

2004/05: 0,24 millió GBP

2005/06: 0,25 millió GBP

Összesen: 0,724 millió GBP, 890 résztvevő képzésére

Egyetlen támogatásélvező sem kaphat több mint 1 millió EUR-
t.

A kedvezményezettenkénti átlagos támogatás 850 GBP-t tesz
ki.
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Maximális támogatási intenzitás: A program tényleges támo-
gatási intenzitása 75 %. Ez megfelel a 75 % maximálisan
megengedhető támogatási intenzitásnak, amely a következőkön
alapszik:

– 70 % általános képzés esetében kis- és középvállalkozások
számára. Mindenki, aki a képzésben részt vesz, a
68/2001/EK rendelet 1. melléklete meghatározása szerinti
KKV-tól jött. A képzés általános, mivel a képesítés nyitva áll
különböző vállalkozások alkalmazottai előtt, más ágaza-
tokban is átvehető, illetve javítja a személy foglalkoztatható-
ságát. A képzésben résztvevők jogosultságát a tanfolyamra
való regisztráláskor ellenőrzik.

– 5 % regionális támogatás. Észak-Írország megfelel a
szerződés 87. cikk (3) bekezdésének (c) pontja szerint a
regionális támogatás követelményeinek

Végrehajtás időpontja: 2003. április

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2003. április 1-jétől 2006. március 31-ig

Támogatás célja:
– Az ellátási láncban a termelők, feldolgozók és kiskereske-

delmi láncok közötti kommunikáció, megértés és integráció
javítását célzó „általános képzés” nyújtása.

– A szakértelem és készségek növelése az olyan ellátási lánccal
kapcsolatos kérdésekben, mint a változó piaci és fogyasztói
igények, a kapcsolódó társaságok szükségletei az ellátási
láncon belül, az együttműködés előnyei, illetve a teljes ellátási

lánc számára a fogyasztói szükségletek jobb kielégítését
lehetővé tevő üzleti eszközök megértése.

– A résztvevők ösztönzése, illetve annak lehetővé tétele
számukra, hogy az üzleti tevékenységük jövőjével kapcso-
latban objektív információk alapján tájékozott döntéseket
hozzanak, a legjobb gyakorlatot alkalmazzák, hatékonyan
kezeljék a változásokat és, hogy az információhoz hozzáfér-
jenek, illetve azt értelmezni tudják.

– Végső soron a résztvevők foglalkoztathatóságának javítása.

– A program a kis- és középvállalkozások keretében a
mezőgazdasági termelőket, a mezőgazdasági termelők család-
tagjait és a társult vállalkozások tagjait veszi célba.

– A program a következő számú képzési helyet nyújtja:

– 2003/04: 297

– 2004/05: 297

– 2005/04: 296

Összes képzési hely = 890

Érintett gazdasági ágazatok: Mezőgazdaság, kertészet és
kapcsolódó élelmiszeripari vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Dr John Speers, Director of Environmental, Food and Central
Services, Agri-Food Development Service, Department of Agri-
culture and Rural Development, Room 547, Dundonald House,
Upper Newtownards Rd, Belfast BT4 3SB Northern Ireland

2005.10.29.C 270/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


