
Tagállamok által szolgáltatott információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK rendelettel összhangban nyújtott

állami támogatásról

(2006/C 47/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XT 27/01

Tagállam: Olaszország

Régió: Marche

A támogatási program megnevezése: Reg. (CE) n. 68/2001
– Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione profes-
sionale – Modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni
di formazione professionale rivolte a lavoratori occupati

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale nr. 1045 van
22.5.2001

Tervezett éves kiadás 2006. december 31-ig: 70 milliárd
olasz líra

A támogatás maximális intenzitása:
Nagyvállalatok Specifikus képzés Általános képzés

Nem támogatható
területek

25 50

Támogatható terü-
letek

30 55

Kis- és középvállalatok Specifikus képzés Általános képzés

Nem támogatható
területek

35 70

Támogatható terü-
letek

40 75

A fenti támogatási intenzitások 10 százalékponttal növek-
szenek, amennyiben a támogatás tárgyát képező tevékenység
hátrányos helyzetű munkavállalók képzésére irányul:

– bármely 25 év alatti munkavállaló, akinek előzőleg még
egyetlen rendszeres jövedelmet biztosító munkahelye sem
volt (feltéve, hogy annak a nyilvános felhívásnak lejártától
számított nem több mint hat hónapon belül alkalmazzák
őket, amelyre a támogatást igényelték);

– bármely súlyos testi, lelki vagy szellemi fogyatékosságban
szenvedő személy, aki azonban még képes belépni a
munkaerőpiacra;

– bármely bevándorló munkavállaló, aki munkavállalási céllal a
Közösség területére költözik vagy költözött vagy a Közösség
területén telepszik le, és szüksége van szakmai és/vagy nyelvi
képzésre;

– bármely személy, aki legalább három év megszakítás után
szeretne újra munkát vállalni, különösen azok, akik a munka
és a családi élet összeegyeztetésének nehézségei miatt

hagyták abba a munkát (feltéve, hogy annak a nyilvános
felhívásnak lejártától számított nem több mint hat hónapon
belül alkalmazzák, amelyre a támogatást igényelték);

– bármely 45 éven felüli, középfokú iskolai vagy azzal
egyenértékű végzettég nélküli személy;

– bármely hosszú távú munkanélküli, vagyis 12 egymást
követő hónapon át munka nélküli személy (feltéve, hogy
annak a nyilvános felhívásnak lejártától számított nem több
mint 6 hónapon belül alkalmazzák, amelyre a támogatást
igényelték);

Ha a támogatás a tengeri szállításra vonatkozik, intenzitása
elérheti a 100 %-ot, függetlenül attól, hogy a képzési program
specifikus vagy általános képzésre vonatkozik, feltéve, hogy a
következő feltételek teljesülnek:

A képzési program résztvevője a személyzetnek nem aktív,
hanem létszámon felüli tagja, és a képzés a közösségi lajst-
romba fölvett hajó fedélzetén történik

A végrehajtás időpontja: 2001. június

Az intézkedés időtartama: 2006. december 31.

A támogatás célja: A támogatás specifikus és általános
képzésre vonatkozik. Általános képzés alatt az értjük, amely
nem kizárólag vagy elsősorban a támogatott vállalkozásnál
dolgozó alkalmazott jelenlegi vagy leendő beosztásában alkal-
mazható tudást ad át, hanem amely más vállalkozásoknál vagy
foglalkoztatási ágazatokban is könnyen alkalmazható és ily
módon jelentősen javítja az alkalmazott elhelyezkedési lehetősé-
geit.

A képzés a következő esetekben „általános”:

– vállalatközi képzés, vagyis amikor a képzést több – a KKV-k
meghatározásáról szóló közösségi szabályozás értelmében –
független vállalkozás együttesen szervezi vagy ha azon több
vállalkozás alkalmazottai is részt vehetnek;

– (vállalati) képzés olyan szakmákra, amelyek a tartományi
képesítési és szakmajegyzékben megtalálhatók vagy oda
fölvételüket kérelmezik

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Marche
Servizio formazione professionale e problemi del lavoro
Via Tiziano 44
Ancona
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