
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami

támogatásokról

(2005/C 329/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

Támogatás száma XT 77/04

Tagállam Olasz Köztársaság

Régió Veneto

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

53/2000. sz. törvény 6. cikke – D. I. n. 136/V/2004 A munkaórák csökkentését
célzó szerződéses megállapodások alapján kidolgozott projektek finanszírozása

Jogalap L. 53/2000 art. 6 — D.I. n. 136/V/2004

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

Támogatási rend-
szer

Támogatás évi összege 1 282 297,06 EUR, kivéve
az önrészt. Ez az összeg
tartalmazza a 2001/69/EK
rendeletben leírt támogatási
rendszer szerinti részt

Garantált hitel

Egyedi támogatás Támogatás teljes összege

Garantált hitel

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.10.25-től kezdődően

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig.

Támogatás célja Alapképzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden olyan ágazat, ahol a képzésre támogatás
adható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Regione del Veneto – Giunta Regionale

Cím:
Dorsoduro 390
I-30100 Venezia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban,

Amennyiben a megadott támogatás összege
ugyanazon képzési projekt esetében meghaladja
az 1 millió eurót, az intézkedés nem alkalmaz-
ható az egyedi támogatásokra vagy a Bizottság
előzetes tájékoztatása szükséges

Igen

Támogatás száma XT 95/04

Tagállam Észtország

Terület Észtország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az EU strukturális alapokat bevezető észt nemzeti fejlesztési terv – egységes
programozási dokumentum, 2004-2006; 2.3. intézkedés „Kutatás, technológiai
fejlesztés és innováció elősegítése”, „Vállalkozás inkubátor program” rész
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Jogalap Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr. 198 (2004) 28.10.2004.a.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg Észtország: 0,14 millió EUR
ERFA: 0,41 millió EUR
teljes költségvetés 0,55
millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdésének megfe-
lelően

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. november

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés

Érintett gazdasági ágazatok Bizonyos ágazatokra korlátozott Igen

— mezőgazdaság Igen

— halászat és akvakultúra Igen

— szénbányászat

— a teljes feldolgozóipar Igen

— minden szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Cím:
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn
Eesti Vabariik

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkének megfelelően Igen

2005.12.24.C 329/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


