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

támogatásokkal kapcsolatban

(2005/C 285/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XT 31/02

Tagállam: Németország

Régió: Türingia

A támogatási rendszer megnevezése: Irányelv a Freistaat
Thüringen és az Europai Unió által a szakmai előkészítésre és
továbbképzésre adott támogatások engedélyezéséhez

Jogalap: Operationelles Programm des Freistaats Thüringen für
den Einsatz der Europäischen Strukturfonds in der Periode von
2000 bis 2006, Maßnahmebereich 4.3. und 4.4.

§§ 23, 24 Abs. 4, 26 Abs. 3 Nr. 2, 44 und 91 Thüringer
Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie §§ 48, 49 und 49 a
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)

A rendszer várható éves költségei: 10 millió EUR

Maximális támogatásintenzitás: Továbbképzési intézkedések
az összes kiadás 55 %-áig, intézkedések a nők esélyegyenlősé-
gének javítása érdekében az egy női résztvevőre jutó összes
kiadás 70 %-áig, speciális, gyakorlati irányultságú intézkedések
a fiatalok szakmai előkészítésére az összes kiadások 100 %-áig,
modelljellegű képzési projektek az összes kiadások 80 %-áig

A fenti támogatásintenzitásokat az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2001. január 12-i 68/2001/EK rendelet figyelembevételével kell
biztosíteni.

A jóváhagyás időpontja: 2002.1.1.

A szabályozás időtartama: 2002.1.1.-2006.12.31.

A támogatás célja: Támogatásban részesülnek

– szakmai betanítási képzési intézkedések, valamint a türingiai
vállalkozások dolgozóinak és tulajdonosainak szóló intézke-
dések kivitelezése,

– a betanított és szakképesítés nélküli munkavállalók utókép-
zése,

– a munkanélküliség által fenyegetettek számára szükséges
képzés a létükben veszélyeztetett vagy szerkezetátalakítás
által érintett vállalkozásoknál,

– iskolai tanulmányaikat nem befejezett, illetve befejezett
iskolai tanulmányokkal rendelkező, de szakképesítés nélküli
fiatalok szakmai felkészítése;

– az egzisztenciateremtők továbbképzése, és intézkedések az
egzisztenciateremtés fejlesztésére és biztosítására a munka-
nélküliség által fenyegetettek, illetve olyan, közép- és
felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek számára, akik
korábban munkanélküliek voltak,

– modelljellegű projektek a szakmai képzés és továbbkép-
zésben, amennyiben különösen megalapozott igény van
innovatív szakmai képzésre és továbbképzésre türingiai
vállalkozások munkavállalói és tulajdonosai számára, illetve
gyakorlati irányultságú képzésre fiatalok szakmai felkészíté-
sében a munkaerő és a képzés piacán.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági terület

A támogatást megadó hatóság neve és címe:

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des
Freistaats Thüringen mbH (GFAW)
Dalbergsweg 6
DE-99084 Erfurt

Egyéb információk:

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur
Referat „Berufliche Bildung und Qualifizierung”
Max-Reger-Straße 4-8
DE-99096 Erfurt

A támogatás száma: XT 36/03

Tagállam: Németország

Régió: Bajorország/ Bayern

A támogatási program, illetve az egyes támogatások
leírása, a kedvezményezett vállalkozás neve: „Szakképzés
fogyatékkal élők, pszichés betegek és szenvedélybetegek
számára, integrációs vállalkozásoknál és hasonló intézmé-
nyekben.”

Az egyedi támogatásokat a segítségnyújtáshoz az intézkedések
rendelkezésre álló leírása (a program szabályozása) szerint, a
hozzájárulásról szóló határozatok alapján adják meg.

A hozzájárulásról szóló határozatokban minden esetben
megemlítésre kerül a 68/2001/EK rendelet és az ezzel kapcsola-
tos mentesítés
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Jogalap:
– BayHO (vor allem Art. 23 und 44),

– VO (EG) Nr. 1260/1999,

– VO (EG) Nr. 1784/1999,

– Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. (2000)
2414,

– EPPD zu Ziel 3,

– EzPP Ziel 3.

A program várható éves költségei, illetve az egy vállalko-
zásnak adható egyedi támogatás teljes összege: Az intézke-
dések rendelkezésre álló leírása (a program szabályozása)
szerint hozzávetőlegesen évente kb. 2 300 000 EUR ESZA-
eszközt fordítanak az egyedi hozzájárulási határozatokra.

A kifizetések lényegében akár 5 évre is kiterjedhetnek

Maximális támogatási intenzitás: Az ösztönzés intenzitását
mindig a jóváhagyott támogatási intenzitások határozzák meg,
és maximálisan a támogatható költségek 80 %-át tehetik ki (az
ESZA-eszközöknél maximálisan 45 %-ot)

Végrehajtás időpontja: Egyedi támogatások 2006.12.31-ig
bezárólag nyújthatóak (az ESZA által jóváhagyott időszak).

A program időtartama, ill. az egyedi támogatás kifizetése: -
Kifizetésekre 2008.12.31-ig kerülhet sor.

A támogatás célja: Az egyedi támogatások, amelyeket az
intézkedések rendelkezésre álló leírása (a program szabályozása)
keretében nyújtanak, általános képzésekre nyújtott támoga-
tások. Ezeknek az általános képzéseknek a tartalma nem csupán
egy speciális munkaterületre, illetve vállalkozásra korlátozódik,
hanem más munkaterületeken, illetve más vállalkozásoknál is
hasznosítható. Az intézkedések keretében forgalomképes
képzettséget lehet majd szerezni, amelynek köszönhetően a
résztvevők kiközvetíthetősége lényegesen javul majd

Az intézkedések tartalmilag a 3. célkitűzéssel kapcsolatos
egységes programtervezési dokumentumban (EPPD), valamint a
3. célkitűzés (B politikai terület, 4. intézkedés) kiegészítő-prog-
ramtervezési dokumentumban (EzPP) szerinti intézkedések
jelenlegi leírásához (a program szabályozásához) igazodnak.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden gazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
– Regierung von Oberbayern

DE-80534 München

– Regierung von Niederbayern
DE-84023 Landshut

– Regierung der Oberpfalz
DE-93039 Regensburg

– Regierung von Oberfranken
DE-95420 Bayreuth

– Regierung von Mittelfranken
DE-91511 Ansbach

– Regierung von Unterfranken
DE-97064 Würzburg

– Regierung von Schwaben
DE-86145 Augsburg

2004-től előreláthatólag

Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung
Hegelstraße 2
DE-95447 Bayreuth

Támogatás száma: XT 38/03

Tagállam: Olaszország

Régió: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
1. célkitűzés

A támogatási program megnevezése: III.2. rendelkezés –
Magas szintű képzés a vállalkozások versenyképességének javí-
tása érdekében, különös tekintettel a KKV-kre

Jogalap: Programma operativo nazionale „Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000/2006 che si
integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali comunitari nelle regioni Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata, Sicilia, Sardegna. Approvato con decisione della
Commissione C(2000), 2343 dell'8.8.2000.

– Complemento di programmazione approvato dal Comitato
di sorveglianza dell'11.12.2001.

– Avviso 4391/2001 pubblicato sulla GURI n. 202 del
31.8.2001 — Supplemento ordinario n. 222.

– Decreto direttoriale n. 800/RIC/2001 del 30.7.2001 — Cofi-
nanziamento mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie
assicurate dal Fondo sociale europeo (FSE) — Programma
operativo nazionale „Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico
ed alta formazione” per l'obiettivo 1 — di interventi forma-
tivi per soggetti occupati, compresi i titolari di PMI, delle
imprese localizzate sul territorio obiettivo 1.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: A
2002. júliustól 2004. decemberig tartó időszakra
8 294 791,15 EUR a társfinanszírozást megítélő egyes igazga-
tási határozatokkal összhangban. A költségek feltehetően a
2003. évben érik el a maximumot, erre az évre körülbelül
4 300 000 EUR költséget becsülünk
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Maximális támogatási intenzitás: A támogatás kezdeti
előlegek formájában és a képzés valós, kimutatott és támogat-
ható költségeinek visszatérítése útján valósul meg az aláb-
biakban közölt és a 68/2001/EK rendeletben meghatározott
intenzitási kereteken belül:

Nagyvállalatok Szakosított
képzés Általános képzés

Támogatást élvező területek, 87.
cikk (3) bekezdés a) pont

35 60

KKV-k Szakosított
képzés Általános képzés

Támogatást élvező területek, 87.
cikk (3) bekezdés a) pont

45 80

A fenti táblázatban közölt intenzitási adatokat 10 százalék-
ponttal lehet növelni, amennyiben a támogatás tárgyát képező
akció a 68/2001/EK rendelet 2. cikk g) pontjában meghatáro-
zott és a 800/RIC/2001. vezetői határozatban pontosított hátrá-
nyos helyzetű munkavállalókra, vonatkozik

A végrehajtás időpontja: 2002. július 10.

A támogatási program időtartama: 2006. december 31-ig

A támogatás célja: A támogatási rendszer egyaránt vonatkozik
a szakosított és az általános képzésre.

A 68/2001/EK rendelet 2. cikke e) pontjának megfelelően álta-
lános képzésnek nevezzük az olyan oktatást tartalmazó képzést,
amely nem csak vagy nem főképpen a munkavállalónak a
támogatott vállalkozásánál jelenleg betöltött vagy későbbiekben
betöltendő pozíciójában alkalmazható, hanem olyan képesítést
ad, amely többnyire hasznosítható más vállalatoknál vagy
munkaterületeken, és így lényegesen növeli a munkavállaló
foglalkoztathatóságát. A jelen támogatási rendszer alkalmazása
céljából pontosítani kívánjuk, hogy „általános”-nak a követ-
kezők tekintendők:

vállalatközi képzés, vagyis olyan képzés, amelyet több,
független vállalkozás együttesen szervez, vagy olyan, amelyen
több vállalkozás munkavállalói vehetnek részt

Érintett gazdasági ágazat(ok):
– Összes ágazat.

– Összes szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Servizio per lo Sviluppo ed il potenziamento dell'attività di
ricerca
Ufficio IV
Piazza Kennedy, 20
IT-00144 Roma

Megjegyzések: egyrészt a rendszert a 68/2001/EK rendeletben
felsorolt ágazatokra lehet alkalmazni. Másodsorban a jelen
rendszert nem lehet alkalmazni a nehéz helyzetben lévő vállal-
kozások megmentését és szerkezetátalakítását elősegítő állami

támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatás (HL L 288.,
1999.10.9.) értelmében „válságban lévő” vállalkozások munka-
vállalóinak átképzésére. Az említett segélyek a fenti iránymuta-
tásokra figyelemmel kerülnek értékelésre. Harmadsorban a jelen
támogatási rendszert nem lehet alkalmazni akkor, ha egy válla-
latnak, egy képzési projektre nyújtott egyedi támogatásának
összege meghaladja az 1 millió eurot. Ilyen esetben az egyedi
támogatást elfogadásra fel kell terjeszteni az EURpai Bizott-
ságnak

Támogatás száma: XT 55/01

Tagállam: Belgium

Régió: Flandria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A flamand kormány
rendelete, mely meghatározza az oktatási és képzési tevé-
kenység folytatásához az alkalmazottak és a vállalkozások
javára nyújtott állami támogatások odaítélésének részletes felté-
teleit és szabályait, „Fejlesztési hitel – innovatív munkaszer-
vezés” szakasz

Jogalap: Decreet van 8 december 2000 houdende diverse
bepalingen, inzonderheid artikel 16

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Az ESZA-támogatás 2000–2006-os időszakra terve-
zett összege 4 479 108 EUR, ez átlagosan évi 639 872 EURt
jelent.

A flamand költségvetés által nyújtott támogatás összege minden
üzleti évben változó, de minden esetben meghaladja az
731 510 EUR értékhatárt (és legfeljebb 1 125 400 EUR lehet).
A 2001–2006-os időszakban összesen 6 133 430 EUR (tájé-
koztató jellegű adat) flamand állami támogatást kell az „Fejlesz-
tési hitel – képzés” intézkedés finanszírozásához biztosítani

Maximális támogatási intenzitás: A képzési projektekre szánt
támogatások maximális intenzitása (a tagállamtól és az EURpai
Uniótól származó hivatalos támogatás teljes összege) a
68/2001/EK bizottsági rendeletben és az 1260/1999/EK tanácsi
rendelet 29. cikke (3) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján
kerül meghatározásra

A felső határokat a következőképpen állapították meg:

68/2001/EK bizottsági rendelet képzésre szánt maximális támo-
gatási intenzitása (azaz az EU-tól és a flamand kormánytól szár-
mazó támogatás együttvéve) a támogatható alap viszonyla-
tában:

KKV-k Nagyvállalatok

Általános képzés 70 % 50 %

Speciális képzés 35 % 25 %
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A fenti intenzitások 5 százalékkal emelkedhetnek a Szerződés
87. cikke (3) bekezdése c) pontjában szereplő támogatott terü-
letek esetében.

1260/1999/EK bizottsági rendelet 29. cikke (3) bekezdése b)
pontja:

Az ESZA-tól származó támogatási összeg nem haladhatja meg
az összes támogatható költség 50 %-át, és minden esetben el
kell érnie a támogatható kormányzati kiadások legalább 25 %-
át

Végrehajtás időpontja: Az „Fejlesztési hitel – innovatív
munkaszervezésről” szóló rendeletet a flamand kormány 2001.
szeptember 28-án fogadta el

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2006. december 31-ig

A támogatás célja: A cégek általános és szakosított képzésekre
vonatkozó támogatásra pályázhatnak. Az „általános” és „szako-
sított” képzések az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i
68/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott definíciók
alapján értelmezendők

Érintett gazdasági ágazat: minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Werkgelegenheid
Afdeling Europa Werkgelegenheid
Markiesstraat 1
BE-1000 Brussels

A támogatási program végrehajtását az ESZA irodája hatáskö-
rébe rendelték, amely nonprofit szervezet.

Támogatás száma: XT 78/04

Tagállam: Olaszország

Régió: Lombardia

A támogatási program megnevezése: Bresciai vállalkozások
támogatása a vállalkozók, vezetők és munkavállalók képzése
érdekében 2004/2005 ÉV

Jogalap: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazioni came-
rali nn. 236 del 18.11.2003 e 39 del 23.3.2004, Determina-
zioni dirigenziali nn. 38/AV del 22.4.2004 e 48/AV del
19.5.2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadá-
s: 650 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: a kiadások 50 %-a
2 600 EUR küszöbértékkel, a támogatás minimális elszámol-
ható összege: 400 EUR

Végrehajtás időpontja: 2004.5.1.

A támogatási program alkalmazási időtartama: 2004.5.1-től
2005.4.30-ig

A támogatás célja: a bresciai vállalkozók, a vállalkozások
vezetői és munkavállalói „általános képzésének” elősegítése

Érintett gazdasági ágazat(ok): Összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia
Via Orzinuovi N. 3
IT-25125 Brescia
Tel. 0303514335
E-mail: buriani@bs.camcom.it
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