
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 327/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT 30/02

Tagállam: Olaszország

Régió: Molise

A támogatási program megnevezése: Állandó képzés,
236/93 törvény

Jogalap: DGR n. 1927, 10 settembre 2001 „Avviso pubblico
— Formazione continua art. 9 L 236/93 circolare ministero del
Lavoro e P.S: 92/2000, 29 dicembre 2000”

A támogatási program keretében tervezett éves
kiadás: 47 514 EUR max

Maximális támogatási intenzitás:

Vállalkozás jellege

Szakosított képzés Általános képzés

Nem
hátrányos
helyzetű
dolgozók

Hátrányos
helyzetű
dolgozók

Nem
hátrányos
helyzetű
dolgozók

Hátrányos
helyzetű
dolgozók

Kisvállalkozások 45 % 55 % 70 % 80 %

Középvállalkozások 45 % 55 % 70 % 80 %

Nagyvállalkozások 35 % 45 % 50 % 60 %

Végrehajtás időpontja: 2002. február 26.

A támogatás nyújtásának időtartama: 12 hónap az odaítélés
időpontjától

A támogatás célja: Az odaítélhető támogatás mind az álta-
lános képzésre, mind a szakosított képzésre vonatkozik

Érintett gazdasági ágazat(ok): Összes

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Basilicata
dipartimento Cultura Formazione Lavoro e Sport
Corso Umberto, 28
85100 Potenza – Italia

Támogatás száma: XT 88/04

Tagállam: Hollandia

Régió: Provinz Flevoland

A kedvezményezett vállalkozás megnevezése: Center Parcs
Europe N.V.

Jogalap: Subsidieverordening ESF doelstelling 1

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: 650 000 EUR. A Center Parcs Europe N.V. biztosítja
a társfinanszírozást

Maximális támogatási intenzitás: 50 %

Végrehajtás időpontja: 2004. október 5.

A támogatási program időtartama vagy egyedi támogatás
kifizetése: 2004. december 31-ig

A támogatás célja: Munkavállalók képzése. Általános képzés.

Az egységes programozási dokumentum 2000 – 2006 kere-
tében a Sociaal Fonds voor de verblijfsrecreatie (SFV) kérelmet
nyújtott be az ESZÁ-hoz az „Upgradingsprogramma De
Eemhof 2003-2004” projekt tekintetében. E projektet a De
Eemhof in Zeewolde szabadidőpark hajtja végre, amely a
Center Parcs Europe N.V. (CPE) részét képezi.

A CPE szabadidős kínálatának minősége jelentős mértékben a
CPE dolgozóinak képességétől függ. A dolgozók fontos szerepet
játszanak a versenyhelyzet javításában, az innováció és a növe-
kedés, a költség- és minőségbiztosítás, a vendégek és a munka-
vállalók növekedő igényei, a biztonság egyre nagyobb jelentős-
sége, a munkafeltételek és a környezetvédelem és nem utolsó
sorban a dinamikus munkaerőpiac területén. Mindez kiegészítő
intézkedéseket követel meg a személyzet fejlődésének támoga-
tását, valamint az e területet érintő befektetéseket illetően. Ezen
intézkedések célja az, hogy a személyzet kompetenssé, haté-
konnyá és kifejezetten motiválttá váljon, aki a szabadidős
ágazatot ígéretesnek, valamint a CPE-t munkatársai jövőjébe
befektetni kívánó (azáltal, hogy személyzetét megtartja és
ezáltal a munkaerő-vándorlást megakadályozza) munkaadónak
tartja. A résztvevők nagy része alacsony képesítéssel rendel-
kezik. Az újonnan kifejlesztett szakmai képzések (háztartási
ismeretek – 1. és 2. szint) abban nyújtanak segítséget nekik,
hogy általánosan elismert szakképesítésekhez juthatnak. Egyéb
szakmai képzések többek között szállodai és vendéglátóipari,
eladói, telefonközpontos, uszodai valamint vezetői állásokra
vonatkoznak. A képzés mintegy 1 200 dolgozóra terjed ki

Érintett gazdasági ágazat: minden szolgáltatás, szabadidős
ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Provinz Flevo-
land, Postbus 55, 8200 AB, Lelystad
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