
Tagállamok által közölt információk 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

támogatásról

(2005/C 316/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT 10/03

Tagállam: Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság

Régió: Az ír sziget 32 megyéje – Észak-Írország és az Ír
Köztársaság

A támogatási program célja vagy az egyedi támogatásban
részesülő cég neve: FOCUS

Jogalap: British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 Part 7
of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest,
lend or grant aid for the purposes of its function

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

A legmagasabb költség társaságonként

– 2002: 25 400 GBP

– 2003: 25 400 GBP

Maximális támogatható összetevő összesen

– 2002: 254 000 GBP

– 2003: 254 000 GBP

Megjegyzések:

20 projektet hoznak létre és hajtanak végre 2002-2004 között.
A projektenkénti költség 25 400 GBP egy 12 hónapos
időtartam alatt. A projektenként 25 400 GBP negyedéves rész-
letekben kerül kifizetésre a 12 hónapos időtartam alatt. A
20projektből álló teljes FOCUS-program éves költségeit annak
alapján számítják ki, hogy a projektek 2002 közepén
kezdődnek és 2003 közepén fejeződnek be. Ezért a ráfordítá-
sokat a két évre arányosítják.

A 20 projekt teljes támogatási eleme két év alatt
= 508 000 GBP. Ez a teljes projektköltség 65 %-át képviseli, a
fennmaradó 35 %-ot a részt vevő vállalkozások viselik

Maximális támogatási intenzitás: Projektenként 65 %-os
támogatási intenzitást képviselő, legfeljebb 25 400 GBP támo-
gatás évenként

Végrehajtás időpontja, a támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama: A programot a jóváha-
gyás időpontjától számított 2 évig javasolt működtetni.

Az egyes cégek legfeljebb 12 hónapon át jogosultak támoga-
tásra

A támogatás célja: A támogatás célja olyan kiemelkedő,
marketing és értékesítési területen végzős hallgatók támogatása,
akik felsővezetői pályára készülnek. A képzés általános, mivel
minden résztvevő végzős hallgató tekintetében azonos és olyan
képzettséget nyújt, amely több iparágban is hasznosítható.

A tervek szerint a FOCUS program a vonatkozó szakmai szer-
vezetek (mint a Chartered Institute of Marketing és/vagy a
Marketing Institute of Ireland) tagságához szükséges teljes vagy
részleges akkreditációval rendelkező, részt vevő végzős hallga-
tókat fog útjukra indítani

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat

Az odaítélő hatóság neve és címe:
InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
Co Down
Northern Ireland
BT34 2DE
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