
A tagállamok által közölt adatok az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján biztosított állami

támogatásokat illetően

(2005/C 176/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 6/04

Tagállam Németország

Régió Szászország tartomány

A támogatási program megneve-
zése illetve egyedi támogatás
esetén a kedvezményezett vállalat
neve

Támogatási program munkanélküli személyek vállalkozásorientált szakképzésének
támogatásához az Európai Szociális Alap és Szászország tartomány eszközeiből
Rövidített cím: Vállalkozásorientált szakképzési projektek munkanélküli személy-
eknek

Jogalap – Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die
Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/ Teil
II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt
Nr. 31/2001 vom 2. August 2001, der KOM vorgelegt im August 2001, überar-
beitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)

– Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates
Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch KOM
am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom
28.10.2002)

– Sächsische Hausha1tsordnung § § 23 und 44 (in der Fassung von 10. April
2001, veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom
18. Mai 2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

A program előirányzott éves költ-
ségei illetve a vállalatnak biztosí-
tott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Évenkénti teljes
összeg

16 millió EUR-ig

Hitelkezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege

Hitelkezesség

Maximális támogatásintenzitás Összhangban a rendelet 4. cikkének (2)-(6)
bekezdésével

igen

Az engedélyezés időpontja 2004.12.19-től

A program alkalmazási időszaka
illetve az egyedi támogatás kifize-
tése

2006.12.31-ig (engedélyezés és a projekt megkezdése)
2008.12.31-ig (kifizetés)

A támogatás célja általános szakképzési programok igen

különleges szakképzési programok igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden szakképzési támogatásra jogosult
gazdasági ágazat

igen

A következő gazdasági ágazatokra korlátozott
támogatás

nem

– mezőgazdaság

– halászat és/vagy akvakultúra

– bányászat
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– a teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műszálipar

gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipari területek

– az összes szolgáltatás

vagy

tengeri szállítás

egyéb szállítási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

Az engedélyező hatóságok neve és
címe

Név:
Regierungspräsidien (kormányelnökségek) (2003.12.31-ig)

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (2004.01.01. óta)

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Szászországi Gazdasági
és Munkaügyi Tartományi Minisztérium)

cím

2003.12.31-ig:

Regierungspräsidium Dresden
Referat 35
Stauffenbergallee 2
D-01099 Dresden

Regierungspräsidium Leipzig
Referat 35
Braustrasse 7
D-04107 Leipzig

Regierungspräsidium Chemnitz
Referat 35
Altchemnitzer Strasse 41
D-09120 Chemnitz

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 3
Wilhelm-Buck-Strasse 2
D-01097 Dresden

2004.01.01-től:

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Pirnaische Strasse 9
D-01069 Dresden

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 3
Wilhelm-Buck-Strasse 2
D-01097 Dresden

Egyedi támogatások nagyobb
projektekhez

a rendelet 5. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja a támogatások biztosí-
tását, illetve megköveteli minden tervezett
támogatásnyújtás Bizottságnál történő előzetes
bejelentését, amennyiben az egyedi képzési
projekt támogatási összege 1 millió eurót
meghalad.

igen
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Támogatás száma XT 20/04

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megneve-
zése vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Képzési csekkek – támogatási program munkavállalók és vállalkozók teremtésének
előmozdítására a Flamand élelmiszeripari- és szállítási vállalatok területén

Jogalap Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.
(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001,
gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott
egyedi támogatás összege

Támogatási program Teljes éves
összeg

15 millió EUR 2004-re

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. április 2-től

A támogatási program vagy az
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

2006.12.31. A 68/2001 rendelet 8. cikkére tekintettel

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem

Érintett gazdasági ágazatok A képzési támogatásban részesíthető összes
ágazat

Nem

Korlátozás specifikus ágazatokra Igen: élelmiszer- és szállítási
ágazat

– Mezőgazdaság Élelmiszer feldolgozásra korlá-
tozva

– Halászat és akvakultúra

– Szénbányászat

– Teljes feldolgozóipar

Vagy

Acél

Hajógyártás

Szintetikus szálak

Gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipar

– Minden szolgáltatás

Vagy

Tengeriszállítási szolgáltatások

Egyéb szállítási szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

2005.7.16.C 176/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – cel opleidingscheques

Cím
Markiesstraat, 1
B-1000 Brussel

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban
A szabályozás kizárja a támogatás odaítélését,
vagy a Bizottságnál történő előzetes bejelen-
tésre van szükség abban az esetben, ha egy
vállalkozásnak nyújtott támogatás egyetlen
képzési projektre eső összege meghaladja az
1 000 000 EUR összeget.

Igen

Támogatás száma XT 32/04

Tagállam Németország

Régió Brandenburg tartomány

A támogatási program megneve-
zése illetve egyedi támogatás
esetén a kedvezményezett vállalat
neve

„Brandenburgi személyzetfejlődési hálózat – p.net” projekt: A Munka-, Szociál-,
Egészségügyi és Nőminisztérium támogatása a brandenburgi vállalkozásokban rejlő
foglalkoztatási lehetőségek tanácsadás és vállalati humán erőforrási szakképzés
útján való feltárására.

Jogalap Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorsch-
riften

A program előirányzott éves költ-
ségei illetve a vállalatnak biztosí-
tott egyedi támogatás teljes
összege

Támogatási program Évenkénti teljes
összeg

0,141 millió EUR

Hitelkezesség

Egyedi támogatás A támogatás teljes összege

Hitelkezesség

Maximális támogatásintenzitás Összhangban a rendelet 4. cikkének (2)-(6)
bekezdésével

igen

Az engedélyezés időpontja 2004.01.01-tõl

A program alkalmazási időszaka
illetve az egyedi támogatás kifize-
tése

2004.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzési programok igen

Különleges szakképzési programok

Érintett gazdasági ágazatok Minden szakképzési támogatásra jogosult
gazdasági ágazat

igen

A következő gazdasági ágazatokra korlátozott
támogatás

— Mezőgazdaság

— Halászat és/vagy akvakultúra

— Bányászat
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— A teljes feldolgozóipar

vagy

acélipar

hajógyártás

műszálipar

gépjárműipar

Egyéb feldolgozóipari területek

— az összes szolgáltatás

vagy

tengeri szállítás

egyéb szállítási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

Az engedélyező hatóság neve és
címe

Név
LASA Brandenburg GmbH

cím
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

Egyedi támogatások nagyobb
projektekhez

a rendelet 5. cikkével összhangban
Az intézkedés kizárja a támogatásnyújtást,
illetve megköveteli minden tervezett támoga-
tásnyújtás Bizottságnál történő előzetes beje-
lentését, amennyiben az egyes képzési projekt
támogatásának összege 1 millió EUR-nál
magasabb.

igen
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