
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001.
január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott állami támogatásokról a tagál-

lamok által szolgáltatott információ

(2006/C 83/03)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 56/01

Tagállam Belgium

Régió Flandria

Támogatási programmegnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A flamand kormány rendelete, mely meghatározza az alkalmazottak és a vállal-
kozások számára folytatott oktatási és képzési tevékenység céljából nyújtott
állami támogatások juttatásának részletes feltételeit és szabályait, „Fejlesztési
hitel – képzés” 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 támo-
gatás összege

Az összeg költségvetési évenként változik. A 2002-2006 közötti időszakra a
flamand költségvetés évi 6-9 millió EUR összeget (tájékoztató jellegű adat) vagy
átlagban évi 7,5 millió eurót biztosít.

Az ESZA-tól származó támogatás a 2002–2006-os időszakra vonatkozóan
előreláthatólag évente átlagban 4 millió EUR jelent majd (tájékoztató jellegű
adat)

Maximális támogatási intenzitás A képzési projektekre szánt támogatások maximális intenzitását (a tagállamtól
és az Európai Uniótól származó teljes hivatalos támogatás) a 68/2001/EK
bizottsági rendeletben és az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 29. cikke (3) bekez-
désének b) pontjában foglaltak határozzák meg.

A felső határokat a következőképpen állapították meg.

– 68/2001/EK bizottsági rendelet: képzésre szánt maximális támogatási inten-
zitás (azaz európai uniós és flamand támogatás együttvéve) a támogatható
alap viszonylatában:

KKV-k Nagyvállalatok

Általános képzés 70% 50%

Ezek az intenzitások 5 százalékkal megnövelhetők a Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában szereplő támogatásra jogosult területek esetében

– 1260/1999/EK tanácsi rendelet 29. cikke (3) bekezdésének b) pontja:
Az Európai Szociális Alaptól származó támogatási összeg nem haladhatja
meg az összes támogatható költség 50 %-át, és általános szabály alapján el
kell érnie a támogatható közkiadások minimum 25 %-át

Végrehajtás időpontja Az intézkedést a flamand kormány 2002. szeptember 27-én hagyta jóvá

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig
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Támogatás célja A cégek csak alkalmazásban álló személyek általános képzése céljából folya-
modhatnak támogatásért; a speciális képzés nem támogatható. Az „általános
képzés” fogalma az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendeletben
található definíció alapján értelmezendő.

A képzési intézkedések célja, hogy elősegítsék az alkalmazottak és az önálló
vállalkozók az üzleti életben és a társadalomban zajló gyors fejlődéshez és válto-
záshoz történő alkalmazkodását. A képzésbe legalább 10 résztvevőt kell
bevonni úgy, hogy egy résztvevőre legalább 8 óra képzés jusson.

A projektek olyan értékelés alapján kerülnek rangsorolásra, melyben össze-
gyűjthető bónuszpontokat adnak különböző kritériumok – például veszélyezte-
tett csoportok, fenntartható üzlet, IKT, keresett szakmák – alapján. Maximum
21 bónuszpontot lehet elérni. A rendelkezésre álló költségvetéstől függően a
rangsorban a legelöl álló projekteket választják ki

Érintett gazdasági ágazat Minden ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
ESF-Agentschap
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Címe:
Markiesstraat 1
B-1000 Brussels

Egyéb információ A flamand kormány által 2001. szeptember 28-án elfogadott „Fejlesztési hitel –
képzés” rendeletet eltörölték, helyébe a 2002. szeptember 27-én a flamand
kormány által elfogadott rendelet lépett.

Az új javaslatban szereplő módosítások meglehetősen szűkkörűek. Alapvetően
a veszélyeztetett csoportokról kialakított jobb koncepciót, az általános képzési
rendszerre való korlátozást, a szubregionális foglalkoztatási bizottságok konzul-
tációs eljárásának módosítását és a bónuszpont-rendszer felülvizsgálatát tartal-
mazza

Támogatás száma XT 59/02

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

Támogatási program megnevezése Az egyes veneto-i kereskedelmi kamarák által nyújtott, a veneto-i KKV-k alkal-
mazottainak képzését célzó támogatás kamarai programja.

Jogalap Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione
regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del
Regolamento comunitario di esenzione in parola

A program keretében tervezett éves
kiadás

1 841 504 EUR

Amennyiben a kérdéses teljes összeg több, mint 20 %-kal emelkedik 2006-ig, a
kamarák mostantól fogva hivatalosan tájékoztatják az Európai Bizottságot
ennek a programnak a változásairól

Maximális támogatási intenzitás A szóban forgó rendelet 4. cikkében meghatározott maximumoknak megfe-
lelően és annak keretei között a támogatásnál mindig az alábbi maximális
küszöbértékek érvényesek:

a) 35 % – a KKV-k személyzetének szakosított képzésére;
b) 70 % – a KKV-k személyzetének általános képzésére.
c) 35 % – azokban az esetekben, amikor az általános és szakosított képzés

között nem lehet különbséget tenni.

Az egyes esetekben, az egyes kezdeményezésekre nem nyújtható 200 000 EUR
nál nagyobb támogatás, és ezenfelül a kérdéses rendelet 5. cikkével összhangban
az egyedi támogatás összege soha nem érheti el az 1 millió EUR
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A végrehajtás dátuma A program meghirdetésének időpontjától

A program időtartama 2006. december 31-ig

A támogatás célja Ennek a közleménynek a tárgyát képező program a szóban forgó rendelet 2.
cikkében meghatározott határidőket, kritériumokat és feltételeket figyelembe
véve az általános, illetve a szakosított képzésre vonatkozik.

Az általános képzés minden ágazatra vonatkozik és különösképpen a következő
témákra terjed ki:

1. vállalati vezetés és pénzügyek;
2. vállalati szervezés;
3. informatika, az internethasználaton alapulót is beleértve, e-business;
4. minőség, környezet és biztonság;
5. marketing;
6. logisztika;
7. humán erőforrás és kommunikációs igazgatás,
8. ügyfélszolgálat

Egyes oktatások bizonyos kézművesipari kategóriákban (kozmetikusok,
ötvösök, fényképészek) való továbbképzésre fognak irányulni

Érintett gazdasági ágazat(ok) A Veneto tartományban levő összes KKV, beleértve az EK-Szerződés I. mellékle-
tében szereplőket is, különbségtétel nélkül részesülhet ebből a programból

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) della
Regione Veneto (1).
Ufficio di coordinamento: per questa materia è l'Unione Regionale delle Camere
di Commercio del Veneto

Címe:
via Sansovino 9
I-30173 Mestre (VE)
tel 0039 041 2581666
fax 0039 041 2581600
e-mail europa@eicveneto.it .

(1) Különösen a velencei, veronai, bellunói, vicenzai, trevisói kereskedelmi-, ipari-, mezőgazdasági- és kézműipari kamarák (a padovai és
a rovigói kamarák ennek a rendeletnek megfelelő támogatást jelenleg nem nyújtanak), közvetlenül, vagy speciális vállalatain, a regio-
nális egyesületeken és a külföldi központjaikon keresztül közvetve.

Támogatási határozat száma: XT 1/03

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási intézkedés megnevezése Munkavállalók továbbképzésének ösztönzése:
– az ösztönzés azon munkavállalók bizonyos csoportjaira vonatkozik, akik

munkáltatójuk kérésére továbbképzésben vesznek részt;
– a munkáltatók részben mentesülnek a továbbképzés bizonyos költségeinek

ellenértékeként fizetett díjak alól;
– mindez csak a VDAB saját szervezésében nyújtott általános képzésekre érvé-

nyes
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Kedvezményezettek Mely munkavállalói csoportok esetében vehető igénybe ez a részleges díjmente-
sítés?
1. Hátrányos helyzetű munkavállalók, amennyiben a munkaviszony kezdetétől

számított 6 hónapon belüli időszakban vesznek részt a képzésben. Hátrá-
nyos helyzetű munkavállalók a következők:
– azon munkavállalók, akik a munkaviszony kezdete előtt legalább

12 hónapig munka nélkül voltak;
– azon munkavállalók, akik a munkaviszony kezdete előtt legalább

6 hónapig minimálbért kaptak;
– azon munkavállalók, akiket a munkaviszony kezdetekor a Hátrányos

Helyzetűek Társadalomba Való Visszahelyezését Szolgáló Alap tartott
nyilván;

– 18 évnél fiatalabb munkavállalók, akikre részleges kötelező iskolalátogatás
vonatkozik;

– középfokú végzettséggel nem rendelkező 18 évnél idősebb munkavál-
lalók;

– azon munkavállalók, akik a munkaviszony kezdetét megelőző 3 év
folyamán nem kaptak támogatást, nem végeztek kereseti tevékenységet,
3 évvel korábban megszakították kereseti tevékenységüket, vagy sose
végeztek ilyet.

2. Munkanélküliséggel fenyegetett munkavállalók:
– kollektív elbocsátás esetén;
– egyéni felmondás esetén;
– problémákkal küszködő vállalkozás (1) munkavállalói; átszervezést végre-

hajtó vállalkozás (2) munkavállalói.

3. Kevesebb mint 25 munkavállalót alkalmazó vállalkozások munkavállalói:
– kevesebb mint 10 munkavállalót alkalmazó vállalkozások munkavállalói;
– 10–25 munkavállalót alkalmazó vállalkozások munkavállalói.

4. Olyan munkavállalók, akik egészségügyi okokból nem dolgozhatnak tovább
az eddigi beosztásukban

Jogalap Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende
de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Deze besluitswijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-
2002.

Az intézkedésből adódó kiadások
várható évi mértéke

évi 800 000 – 1,5 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása A VDAB az ügyfeleknek – munkáltatóknak csak a képzésre, anyagokra és
felszerelés leírására szolgáló kiadásokat téríti meg a munkavállalók továbbkép-
zésével kapcsolatosan. A felsorolt kiadásoknak meg kell felelnie a határozat
módosításában előírt feltételeknek.

Más kiadásokat, amelyek a 68/2001 számú rendelet értelmében szintén képzési
kiadásoknak minősülhetnek, a munkáltató vállal (ld. a 2. számú mellékletet is).

A támogatás intenzitása a célcsoporttól függően változik, de különböző szimu-
lációk alapján elmondható, hogy sose haladta meg az 50 %-ot. A szimuláció
mindig a lehető legnagyobb VDAB-részvételből és az adott szektor munkaválla-
lóinak a kollektív munkaszerződésnek megfelelő minimálbéréből indult.

– a VDAB által szervezett leghosszabb képzés: támogatás intenzitása 49,03 %
(csak a forgalom 0,13 %-át teszi ki);

– a leggyakoribb képzés: támogatás intenzitása 44,44 % (a forgalom 18,45 %-
át teszi ki).

Az előző határozatban ez a „lehető legnagyobb VDAB-részvétel” többnyire csak
specifikus esetekben fordul elő, amikor a munkavállaló sokszor de facto munka-
nélkülinek minősíthető (kollektív felmondás, egyéni felmondás, egészségügyi
alkalmatlanság a jelenlegi beosztás betöltésére); a többi esetben a VDAB-rész-
vétel 50 %-kal kisebb.

Ezen kívül: a nagyvállalatok esetében a rendelet 50 %-ig terjedő támogatási
arányt engedélyez, de a VDAB elsősorban specifikus célcsoportokra és kis- és
középvállalkozásokra irányítja a figyelmét, amelyek esetében ugyanazon rende-
let szerint magasabb támogatási arány fogadható el. Arra az esetre, ha a támo-
gatási arány mégiscsak a rendeletben feltételezettnél magasabb értéket érne el, a
rendelet egy legmagasabb megengedett értékkel korlátozza a százalékarányt.

(Ld. az 1. és a 2. számú mellékletet.)
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Végrehajthatóság 2003.1.1.

Az intézkedés érvényességi ideje 2007.6.30.

A flamand kormány határozata alapján a rendelet érvényességi ideje korlátlan.
Elvben a rendelet az említett naptól kezdve állandó jelleggel érvényes, tekintettel
a flamand kormány által rendelet formájában efogadott esetleges módosításokra.
Szükség esetén az előirányzatot egy 2006. december 31-étől érvényes rendelet
módosítja

A támogatás célja A VDAB célja többek között a munkavállalók fizetett továbbképzésének terjesz-
tése a munkáltatói kérések alapján.

Bizonyos munkavállalói csoportok továbbképzésének ösztönzése érdekében a
munkáltatójuk ajánlatot kap a VDAB pénzügyi részvételére az adott képzésben.
Az ajánlat csak a VDAB által szervezett általános képzésekre vonatkozik.

A VDAB képzési programja nagyon széleskörű. Jelen pillanatban 1622 képzési
programot kínálunk Flandria egész területén. A 3. számú mellékletben néhány
példa található. Teljes lista a www.vdab.be/opleidingen oldalon férhető hozzá

Érintett gazdasági szektorok: Ez a támogatási határozat minden szektort érint.

A támogatást kifizető intézmény neve
és címe:

Neve:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Keizerslaan 11
B-1000 Brussel

Címe:
Kapcsolattartó személy:
Frank Roegiest
Dienst betalende opleidungen/Fizetett képzés osztálya
Keizerslaan 11
B-1000 Brussel
tel. (32-2) 506 15 78
fax (32-2) 506 15 15
e-mail: froegies@vdab.be

(1) Problémákkal küszködő vállalkozás: olyan vállalkozás, amelyik a támogatás odaítélésére irányuló kérelem benyújtását megelőző két
gazdasági évben az adózási célokra kidolgozott évvégi zárások szerint veszteséggel folytatta gazdasági tevékenységét, amennyiben az
utolsó gazdasági évben ez a veszteség meghaladta a befektetett tárgyi és nem tárgyi eszközök leírásának és értékcsökkenésének
összegét.

(2) Átszervezést végrehajtó vállalkozás: olyan vállalkozás, amelyik a kollektív elbocsátással kapcsolatosan a munkavállalók képviselőivel
folytatott egyeztetésről, illetve ezen képviselők tájékoztatásáról szóló 1975. október 2-án elfogadott 24. számú kollektív munkas-
zerződésben, valamint a kollektív elbocsátásról szóló 1976. május 24-ei királyi döntésben előírt eljárással összhangban kollektív
felmondáshoz folyamodik, vagy olyan vállalkozás, amelyik a munkaszerződésekről szóló 1978. július 3-án elfogadott törvény 51.
cikke alapján a támogatás odaítélésére irányuló kérelem benyújtását megelőző évben a Flamand Társadalombiztosítási Igazgatóság
által kiszabott munkanapszám legalább 20 %-ának megfelelő számú munkanélküli napot jelentett be, vagy olyan vállalkozás, amelyik
eleget tesz a kollektív elbocsátás az első pontban leírt feltételeinek, de ténylegesen nem folyamodik hozzá, miközben azt mutatja ki,
hogy az érintett munkavállalók elbocsátása ezen kivételnek köszönhetően akadályozható meg.

Támogatás száma XT 89/04

Tagállam Olaszország

Régió Trento Autonóm Megye

A támogatási program megnevezése Foglalkoztatott munkavállalóknak szóló képzések finanszírozása az 53/2000
törvény 6. cikke (4) bekezdésének végrehajtásaként – 2004. év

Jogalap Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata
sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1.

2006.4.6. C 83/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



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

Támogatási program Teljes éves összeg:
2004 euro

522 301,09 EUR
(0,52 millió EUR)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2004. február 11-től kezdődően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004. december 31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro –
Ufficio Fondo Sociale Europeo

Cím:
via Giusti, 40
I-38100 Trento (Italia)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban az intézkedés nem
alkalmazható egyedi támogatásokra, illetve megköveteli
azt, hogy a tervezett támogatásról a Bizottságot előze-
tesen értesítsék, abban az esetben, ha az adott vállalatnak
engedélyezett támogatás összege egyetlen képzési projekt
esetében meghaladja az 1 millió EUR összeget

Igen

Támogatás száma XT 90/04

Tagállam Olaszország

Régió Trento Autonóm Megye

A támogatási program megnevezése Vállalkozásoknál alkalmazott munkavállalók képzési projektjeinek finanszíro-
zása (ideértve vállalkozókat és vállalatvezetőket egyaránt), az Európai Szociális
Alap D1 intézkedése – 2004. év

Jogalap Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata
sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1)

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

Támogatási program Teljes éves összeg:
2004 euro

3 430 000 EUR
(3,43 millió EUR)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2004. február 11-től kezdődően

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004. december 31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro –
Ufficio Fondo Sociale Europeo

Cím:
via Giusti, 40
I-38100 Trento (Italia)

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban az intézkedés nem
alkalmazható egyedi támogatásokra, illetve megköveteli
azt, hogy a tervezett támogatásról a Bizottságot előze-
tesen értesítsék, abban az esetben, ha az adott vállalatnak
engedélyezett támogatás összege egyetlen képzési projekt
esetében meghaladja az 1 millió EURösszeget

Igen
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