
Tagállamok által adott tájékoztatás a legutóbb a 2004. február 25-i 363/2004/EK bizottsági rende-
lettel módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 270/12)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT55/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északnyugat-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Training Support for BAE Systems Marine Submarines

Jogalap Regional Development Agencies Act 1998

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

Támogatási program Éves átfogó összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Átfogó támogatási összeg 435 000 GBP 2 évre

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (7) bekezdé-
seivel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.7.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.3.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható képzési támogatás Nem

Konkrét ágazatokra korlátozódik Igen

— Mezőgazdaság

— Halászat és akvakultúra

— Szénbányászat

— A teljes feldolgozóipar

vagy

Acél

Hajógyártás (Hadihajók) Igen

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

— Minden szolgáltatás

vagy

Tengeri szállítási szolgáltatások

Egyéb szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Northwest Development Agency

Cím:

Rennaissance House, PO Box 37, Centre Park, Warrington, Cheshire, England
WA1 1XB

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatási határozat száma XT40/03

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV
Vaartdijkstraat 5
8200 BRUGGE

Jogalap Besluit van de Vlaamse regering van 04/07/2003

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

Támogatási program: Teljes évi összeg:

Garantált kölcsönök:

Egyedi támogatás: A támogatás összértéke: 0,9 millió EUR

Garantált kölcsönök:

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdése értel-
mében

Igen

Végrehajtás időpontja: 2003.7.04-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.31-ig

A támogatás célja általános továbbképzés Igen

specifikus továbbképzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat, amelyik szóba jöhet a továbbképzés
támogatásával kapcsolatosan

Nem

Specifikus ágazatokra korlátozva „Ad hoc” irat

— földművelés

— halászat és akvakultúra

— szénbányászat

— a teljes feldolgozóipar

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar Mozdonyok és kocsik
gyártása vasúti és villa-
mosközlekedés
számára

— minden szolgáltatás

vagy

tengeri szállítási szolgáltatás

egyéb szállítási szolgáltatás

pénzügyi szolgáltatás

egyéb szolgáltatás
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe:

Neve:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid / Flamand Közösség Minisztériuma,
gazdasági igazgatás, gazdasági támogatásokat irányító osztály

Címe:

Markiesstraat 1
1000 Brussel

Egyedi támogatás nyújtása: A rendelet 5. cilme értelmében

Az irányelv kizárja a támogatás odaíté-
lését, illetve ezt előre kérvényezni kell a
Bizottságnál, ha az adott vállalkozásnak
egy képzési projektre nyújtott támogatás
összege meghaladja az 1 000 000 EUR-t.

Igen
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