
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 285/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 17/04

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A munkavállalók képzésének elősegítése:

– a stimuláció meghatározott munkavállalói csoportokra vonatkozik, akik
munkaadójuk kérésére képzésben részesülnek

– a munkaadók részben mentesülnek a meghatározott képzési költségek megfi-
zetése alól

– ez általános képzésre érvényes a VDAB (Munkaerő és Szakképzés Flamand
Intézete) saját keretein belül

Jogalap Beslissing van de Vlaamse regering op 13.12.2002

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 793 199,97 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2-6 bekezdésével összhangban. Igen

A végrehajtás időpontja 2003.1.1-jétől

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.6.30.

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem

Érintett gazdasági ágazatok A képzési támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(Munkaerő és Szakképzés Flamand Intézete)

Címe:

Keizerslaan 11
BE-1000 Brussel

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban igen

Támogatás száma XT 85/04

Tagállam Magyar Köztársaság

Régió Az egész ország területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Képzési Alap, a Pályázat Előkészítő Alap II. (PEA II.) része.

Jogalap 15/2004 sz. Tárcanélküli Miniszteri Rendelet

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,4 millió EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek
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Maximális támogatási intenzitás A támogatás a Rendelet 4. cikkének (2)-(7) bekezdé-
seivel összhangban van

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.11.1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Végrehajtás vége 2005.6.31.

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

Címe:

HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Nagy összegű egyedi támogatás A Rendelet 5. cikkével összhangban A megítélt támogatás
nem érheti el a rele-
váns összeget

Támogatás száma XT 96/04

Tagállam Lengyelország

Régió Mind a 16 vajdaság

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A gazdasági vállalkozást folytató nők, valamint vállalkozók rugalmas foglalkoz-
tatási formákkal kapcsolatos képzése

Jogalap Art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz.U. nr 116, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia
(Dz.U. nr 234, poz. 2349)

Pomoc będzie udzielania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves összege (*) 13,924676 millió
EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A Rendelet 4. cikke 2-7 bekezdései szerint Igen

Végrehajtás időpontja 2004.10.28

A rendszer vagy egyedi támogatás
időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Speciális képzés Nem

A támogatással érintett gazdasági
ágazatok

A képzési támogatás juttatására jogosult ágazatok Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Gazdasági és Munkaügyi Miniszter

Címe:

Pl. Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Nagy egyéni támogatás A Rendelet 5. cikkének megfelelően Igen

(*) a 13,924676 millió EUR összeg a 2006 december 31-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozik
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