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

támogatásról

(2006/C 104/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 49/04

Tagállam Olaszország

Régió Az ország egész területe

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Szakképzési támogatások

Jogalap Articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea; Regolamento (CE) n.
68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e Regola-
mento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 di modifica
del precedente Regolamento; Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti d'importanza minore („de minimis”); Articolo 118 della legge n.
388/2000; Articolo 48 della legge n. 289/2002; Decreto del Ministro del lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 23 aprile 2003; Decreto Ministeriale n. 148 del 24 giugno 2003; Decreto
Ministeriale n. 351 del 25 novembre 2003. decreto del Min. del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 20.5.2005 (G. Uff. n. 170 del 23.7.2005)

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

Támogatási rendszer Az éves támogatás
összege 2002-ben:

95 983 514,70 millió EUR

Az éves támogatás
összege 2003-ban:

77 278 500 millió EUR

Garantált hitel

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

Garantált hitel

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja A forrásokat a később a 2003. június 24-i 148. sz., majd a 2003. november
25-i 351. sz. miniszteri rendeletekkel módosított 388/200 törvény 118. cikke
értelmében létrehozott Ágazatközi Alapok (Fondi Interprofessionali) között
osztották el. E forrásokat ugyanakkor még nem bocsátották a végső felhasz-
nálók rendelkezésére, és a támogatási rendszer végrehajtásának időpontja asze-
rint fog változni, hogy milyen időpontban kezdik meg tevékenységüket az egyes
alapok. A támogatásokat a 68/2001/EK és a 69/2001/EK rendeletekkel össz-
hangban, illetve a 148/2003, a 351/2003 és a 170/2005miniszteri rendeletek
értelmében használják fel

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A támogatási program teljes időtartama 36 hónap a 148/2003 és a 351/2003
miniszteri rendeletek értelmében elosztott források tényleges rendelkezésre
bocsátásától számítva. Az összegeknek az alapok felé történő átutalásának
időpontja a finanszírozási megbízás dátumától függően változik

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden olyan ágazat, ahol a képzésre támogatás
nyújtható

Igen

2006.5.3.C 104/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Social
Referens: Dott. ssa Aviana Bulgarelli, Direttore Generale dell'Ufficio Orienta-
mento e Formazione Professionale dei Lavoratori
telefon: 06/36754931
fax: 06/3222358

Címe:
Via Fornovo n. 8
I-00192 Roma

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 76/04

Tagállam Szlovák Köztársaság

Régió 1. Az 1. célkitűzés (A fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális
alkalmazkodásának elősegítése) keretében állami támogatásra jogosult régiók
azok, amelyekben a vásárlóerő-paritáson mért, az utolsó három évre vonat-
kozó, egy főre eső GDP nem éri el az Európai Uniós átlag 75%-át. 2002.
március 1. óta az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdés a) pontja szerinti
státuszt élvez Nyugat-Szlovákia (Trnava, Nitra és Trenčín körzete), Közép-
Szlovákia (Žilina és Banská Bystrica körzete) és Kelet-Szlovákia (Košice és
Prešov körzete).

2. A 3. célkitűzés (az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek
kiigazításának és korszerűsítésének támogatása) keretében az 1. célkitűzés
hatókörén kívül eső régiók jogosultak állami támogatásra. Az EK-Szerződés
87. cikke (3) bekezdése c) pontjával összhangban, ezek olyan régiók,
amelyekben a vásárlóerő-paritáson mért, az utolsó három évre vonatkozó,
egy főre eső GDP meghaladja az Európai Uniós átlag 75%-át. 2002. március
1. óta az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdés c) pontja szerinti státuszt
élvez a Bratislava körzet területe által kijelölt régió.

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Állami támogatási program az oktatásért

Jogalap Právnym základom pre poskytovanie pomoci je nariadenie Komisie (ES)
č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy
o založení ES o štátnej pomoci na vzdelávanie (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001)
v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ
L 63, 28.2.2004), ktorým sa dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001
z 12. januára 2001 a zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie pomoci sa riadi aj ustanoveniami nariadenia Komisie (EK) č. 70/
2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na
štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001)
a nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999 z 12. júla 1999
o Európskom sociálnom fonde.

Schéma sa riadi aj zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o službách zamestnanosti“).

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Tervezett éves kiadás
(ESZA és állami költ-
ségvetési forrásokból)

4,7 millió EUR
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-
(7) bekezdésének
megfelelően

igen

Végrehajtás időpontja 2004. augusztus 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. december 31-ig

Támogatás célja Általános képzés igen

Szakosított képzés igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat jogosult
a képzési támogatásra

igen, kivéve a szén ágazatot

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium
Cím:
Špitálska 4-6
SK-816 43 Bratislava

Név:
Munkaügyi, szociális és családügyi központi hivatal
Cím:
Župné námestie 5-6
SK-812 67 Bratislava

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkének
megfelelően

igen

Támogatás száma XT 14/05

Tagállam Litvánia

Régió Litvánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A litvániai egységes programozási dokumentum 2.2. intézkedése alapján a
2004–2006 közötti időszakra megvalósuló állami képzési támogatás: „A válto-
záshoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók ismereteinek és képessé-
geinek fejlesztése” a 2004. február 25-i 363/2004/EK bizottsági rendelettel
módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet.

Jogalap 2001 m. sausio 12 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 68/2001/EB „Dėl
Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo dėl pagalbos
mokymui“ (OJ L 10, 2001 01 13, p. 20)
2004 m. vasario 25 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 363/2004/EB, iš
dalies pakeičiantis reglamentą Nr. 68/2001/EB (OL L 63, 2004 02 28, p. 20)
2004 m. liepos 16 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1190
„Dėl valstybės pagalbos mokymams pagal Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo
programavimo dokumento 2.2 priemonę“ Darbo jėgos kompetencijos ir
gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas „teikimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“ (toliau — Tvarkos aprašas) (Žin., 2004, Nr. 119-4422; Nr. 124-4496)
LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl Lietuvos
2004—2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin.,
2004 Nr. 123-4486)
Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programa-
vimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai 2004 m. vasario 5 d. patvirtintas
Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas

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

Támogatási program Teljes éves összeg 3 475 440 EUR (12 millió
LTL)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.3.7-től (az állami támogatásban részesülő 24 projekt szerződésének aláí-
rási dátuma)

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig (az eljárási rendelkezések 32. pontja értelmében) – a határidő
lejártát követően csak a támogatásban részesülő kérelmezők számára hajtják
végre a kifizetéseket.

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Cím:
A.Vivulskio g. 11,
LT-03610 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 18/05

Tagállam Franciaország

Régió Franciaország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az ADEME támogatási rendszere az ésszerű energiafelhasználáshoz, az épületek
termikus és energetikai javításához programozott műveletek (N 493/2001).

Jogalap Délibération modifiée du Conseil d'administration de l'ADEME du 26 avril
2001

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

Támogatási program Teljes éves összeg 50 000 EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2001.4.26

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig
A francia hatóságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási rendszert
és az e rendszeren alapuló egyedi intézkedéseket a 68/2001 rendelet felülvizsgá-
latát követően alkalmazandó szabályoknak megfelelően kiigazítják

A támogatás célja Általános képzés NEM

Speciális képzés IGEN

Érintett gazdasági ágazat(ok) Csak bizonyos ágazatok

Egyéb szolgáltatás IGEN

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
ADEME

Cím:
2 Square La Fayette
BP 406
F-49004 Angers Cedex 01

Nagy összegű egyedi támogatás
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Támogatás száma XT 24/05

Tagállam Litvánia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Szociális vállalkozásoknak nyújtott állami támogatás

Jogalap Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas, (2004 m. birželio 1 d. Nr.
IX-2251, Žin. 96-3519)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 0,018 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Támogatás teljes
összege

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.1.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A szociális vállalkozások vonatkozásában nem került meghatározásra a támoga-
tási program időtartama; a támogatási intenzitás a mentességről szóló rendelet
lejártáig érvényes (2006. december 31. + hat hónapos átmeneti időszak)

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– Mezőgazdaság Igen

– Halászat és/vagy akvakultúra Igen

– A teljes feldolgozóipar Igen (1)

Acél Igen (1)

Szintetikus szálak Igen (1)

Gépjárműipar Igen (1)

Egyéb feldolgozóipar Igen (1)

Egyéb szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Cím:
Geležinio vilko g. 3A,
LT-2600 Vilnius

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

(1) Amennyiben a Litván Köztársaság (Žin.2004, 174-6399) kormányhatározata által a támogatásból kivett tevékenységekből származó
jövedelmek nem haladják meg a vállalkozás teljes jövedelmének 20 %-át.

Támogatás száma XT 26/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Merseyside

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Irányításfejlesztési központ
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Jogalap Education Reform Act 1988

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

Támogatási program Teljes éves összeg GBP 1,87 millió

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.8.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007.6.30-ig
[amennyiben a támogatásra 2006. december 31-e előtt vállaltak kötelezettséget,
a kifizetések e kötelezettségvállalás alapján lehetőség szerint 2007. június 30-ig
folytatódnak.]

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Government Office for the North West

Cím:
Cunard Building
Pier Head
Water Street
Liverpool L3 1QB
United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT28/05

Tagállam Írország

Régió Minden régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A KKV-k nemzetközi versenyképességének a termelékenység fejlesztésén
keresztül történő építése (képzés)

Jogalap The Industrial Development Act 1986 Sections 28.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadások, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege:

Támogatási rendszer Becsült éves teljes
összeg

3 m ERU 2005/2006

Egyedi támogatás

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésével, valamint
5. cikkével összhangban

Igen (1)

Végrehajtás időpontja 1.6.2005.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig, vagy korábban, a konszolidálási kereslettől függően.
Éves áttekintést fognak végezni a támogatási rendszernek a következő évben
történő folyamatosságát igazolandó.

A támogatás célja Alapképzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazatok A támogatás az alábbi gazdasági ágazatokra korlá-
tozódik

Igen

A teljes feldolgozóipar Az összes

Egyéb szolgáltatás Igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Enterprise Ireland (2)

Címe:
Glasnevin
Dublin 9
Ireand
00 353 1 8082419

Nagy összegű egyedi támogatások Az alap kizárja az olyan támogatások elnyerésének lehetőségét, amelyek a
Bizottsághoz történő előzetes bejelentést igényelnek.

(1) A támogatás maximális intenzitása megfelel a Training Aid Guidelines-ban (a képzéstámogatási útmutatókban) a KKV-k számára nyúj-
tott szakképzések és alapképzési projektek esetében járó támogatási intenzitásoknak.

(2) Ezt az alapot a Midwest régióban a Shannon Development fogja kezelni az Enterprise Ireland nevében.

Támogatás száma: XT 42/05

Tagállam Ausztria

Régió Ausztria és Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

CIR-CE = Co-operation in Innovation and Research with Central and Eastern
Europe (Innovációs és Kutatási Együttműködés Közép- és Kelet-Európával)

Jogalap Sonderrichtlinien CIR-CE = Co-operation in Innovation and Research with
Central and Eastern Europe, auf der Grundlage der „Allgemeinen Rahmenrichtli-
nien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln” (ARR 2004) des
Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. II, 51/2004, vom 26. Jänner 2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Támogatási program Teljes éves összeg 3,2 millió EU (1)

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás A támogatás teljes
összege

0,1 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

A végrehajtás időpontja 2005. december

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Minden olyan gazdasági ágazat, ahol képzési
támogatás nyújtható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
Abtlg. für Internat. Technologie- und Innovationsangelegenheiten

Címe:
Stubenring 1
A-1010 Vienna

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

(1) A teljes támogatási programra vonatkozó maximális éves összeg.

Támogatás száma XT 53/05

Tagállam Olaszország

Régió Friuli-Venezia Giulia Autonóm Tartomány
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A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat neve

Képzési célú támogatás

Jogalap Legge n. 236 del 19 luglio 1993, articolo 9;

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22
settembre 2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalatnak nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg Az
olasz autonóm tarto-
mányok és megyék
rendelkezésére álló
pénzügyi forrásokról
szóló, fentebb már
idézett 243/V/04 sz.
miniszteri rendelet
Friuli Venezia Giulia
Autonóm Tarto-
mánynak 1 556 716,55
euro összeget hagyott
jóvá.

1 556 716,55 EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005. szeptember 5-től kezdődően

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. március 30-ig

A támogatás célja Általános képzés

A támogatás az általános képzésre és a szakkép-
zésre is vonatkozik, a következő dokumentu-
moknak megfelelően:

– Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 0125/Pres. dd. 20.04.2001 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione, serie speciale,
n. 9 del 18.06.2001;

– estratto dell'allegato A al citato DPGR 0125/
PRES/01 – Regolamento recante „Norme per
l'attuazione del Programma Operativo Regionale
dell''Obiettivo 3”: art. 21: „Formazione specifica
e Formazione generale”

Igen

Szakképzés

Vö. fent „Általános képzés” és az idézett doku-
mentumok

Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat. Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Forma-
zione, Università e Ricerca (già Direzione Regionale della Formazione Professio-
nale )

Cím:
Via S. Francesco n. 37,
I-34100 Trieste
E-mail: formazione.prof@regione.fvg.it

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban az intézkedés
nem vonatkozik olyan támogatásra, illetve a
Bizottság előzetes értesítését igényli olyan támo-
gatás esetében, amikor egy vállalkozás
1 000 000 eurót meghaladó összeget egyetlen
képzési projektre kap.

Igen

Megjegyzés Vö. XT 52/02 és XT 42/04 támogatási program
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