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

támogatásokról

(2005/C 321/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT 50/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Basilicata

A támogatási program megnevezése címe: III. célkitűzés, III. 1. D.1 rendelkezés, A.P. 01–2003 sz. Hiva-
talos Hirdetmény – „Folyamatos képzés”

Jogalap:
– P.O.R. Basilicata 2000/2006 approvato con decisione 2372 del 22.8.2000

– Complemento di programmazione

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A III. 1.D.1 rendelkezésre a 2003-as évben
előirányzott forrás összege: 6 240 693 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális intenzitását a továbbiakban BTI-ben adjuk meg
a vállalkozás méretének és az alábbi táblázatban felsorolt képzési fajtáknak:

Általános képzés Szakosított képzés

Nagyvállalatok 60 % 35 %

KKV-k 80 % 45 %

Tekintettel a végső felhasználóra a fenti táblázatban közölt támogatási intenzitások 10 százalékponttal
növekednek, amennyiben a támogatásban részesülő projekt a 68/2001/EK rendelet 2. cikke g) pontjában
meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalók képzésére irányul

A végrehajtás időpontja: 2003. július 23

A támogatás nyújtásának időtartama: 2005.12.31-ig

A támogatás célja: A Basilicata Régióban található vállalkozásoknál az „állandó képzés” gyakorlatának a
megvalósítása. A képzés fajtáját, hogy általános vagy szakosított képzésről van-e szó, az értékelő bizottság
a megvalósítás előtt határozza meg a mellékelt hivatalos hirdetményben meghatározott és részletezett krité-
riumok alapján

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat, kivéve a Szerződés 32. cikkében felsoroltakat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Basilicata (Basilicata Régió)
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport (Képzési-, Munkaügyi-, Kulturális és Sport Főosztály)
C.so Umberto I, 28
85100 Potenza – Italia

Egyéb információ: Az A.P. 01–2003 sz. „folyamatos képzés”-ről szóló Hivatalos Hirdetmény kétfajta
képzési projektet különböztet meg:

1. a 68/2001/EK rendelet szerinti „mentesítést élvező” képzési támogatást

2. a 69/2001/EK rendelet szerinti „csekély összegű (de minimis)” képzési támogatást
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