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

lamok által szolgáltatott információ

(2006/C 177/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 28/01

Tagállam Olaszország

Régió Abruzzo

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Folyamatos képzés – a képzési projektek előmozdítására irányuló intézkedés

Jogalap Art. 118 L. statale 23.12.2000 n. 388

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

A 2001. május 15-i 376. számú regionális tanácsi határozat 1 881 223,38 euro
értékben és a kedvezményezettek további jegyzékeit jóváhagyó, 2002. december
20-i DL 2/357. számú határozat – a 2002. december 20-i DL 2/357. számú ha-
tározat B. mellékletének a) pontja: „képzési támogatás”

Maximális támogatási intenzitás KKV:

70 % (Általános képzés)

35 % (Szakosított képzés);

Nagyvállalatok:

50 % (Általános képzés)

Végrehajtás időpontja A 376/01. sz. tartományi kormányhatározatban, és a végrehajtásáról szóló
2002. május 27-i rendeletben közzétett pályázati időpontok

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Legfeljebb 12 hónap 2003. december 31-ig

A támogatás célja Munkavállalók képzése a végrehajtási tervben kifejtett részletek szerint, amelyet
a pályázatok értékelése során megvizsgáltak. A tartomány a helyszínen ellenőrzi
az általános és szakosított képzéseknek az egyes jóváhagyott projekttervekben
leírtak szerinti megvalósítását.

Érintett gazdasági ágazat A teljes feldolgozóipar

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Ente Regione Abruzzo – Giunta regionale
Direzione Politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione
Servizio implementazione programmi e progetti

Cím:

Via Raffaello n. 137
I-65126 Pescara

Támogatás száma XT 25/03

Tagállam Spanyolország

Régió Galícia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Nők képzése a Galíciában kiemelt fontosságú ágazatokhoz és tevékenységekhez
kapcsolódó szakmákban
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Jogalap Resolución de 30 de diciembre de 2002 por la que se establecen las bases regu-
ladoras a las ayudas que regirán las líneas de actuación y estímulo a la forma-
ción de mujeres en aquellas profesiones ligadas a sectores y actividades conside-
rados prioritarios en Galicia y se procede a su convocatoria. (Diario Oficial de
Galicia no 5 de 9.1.2003)

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

– 2003: 2 158 000 EUR
– 2004: 2 589 600 EUR
– 2005: 3 107 520 EUR
– 2006: 3 729 024 EUR

Maximális támogatási intenzitás A jelen rendelettel szabályozott, állami támogatásnak minősülő támogatások
elvileg általános képzésnek minősülő képzésekre igényelhetők. Figyelembe véve,
hogy Galícia az EK-Szerződés 87. cikk 3. bekezdésének a) pontja értelmében
regionális támogatásokban részesülő régió, a 68/2001/EK rendelet 4. cikkében
megállapított maximális intenzitás alkalmazandó

Végrehajtás időpontja 2003. június és november között

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig:

A támogatás célja – A helyi hatóságok, szervezetek vagy vállalatok által a nők számára nyújtott
szakképzési programok.

– A szakképzési tevékenység összehangolása a pályaválasztási tanácsadással,
valamint a szociális gazdaság élénkítésére, illetve a vállalatok támogatására
vonatkozó tervekkel.

– A nők munkaerőpiacon keresett foglalkozásokban történő elhelyezkedését az
e foglalkozásokhoz szükséges szaktudás javítása révén elősegítő programok.

– Egyedi jellegű képzési projektek, amelyek hozzáadott értéket jelenthetnek a
fenti tevékenységekhez

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Servicio Gallego de Promoción de la igualdad del Hombre y de la Mujer

Cím:

Plaza de Europa, 15 A 2o Área Central-Polígono de Fontiñas
E-15781 Santiago de Compostela
Tel: (981) 54 53 60
E-mail: sgpihm@xunta.es

Támogatási határozat száma: XT 60/04

Tagállam Belgium

Régió Flandria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Interbrew NV
Vaartstraat 94
B-3000 Leuven

Jogalap Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004

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

Támogatási
program:

Teljes évi összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás: A támogatás összértéke 0,9 millió EUR

Garantált kölcsönök

A támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdése értel-
mében

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.6.11-től
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A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Általános továbbképzés Igen

Specifikus továbbképzés Igen

Érintett gazdasági szektorok Minden szektor, amelyik szóba jöhet a továb-
bképzés támogatásával kapcsolatosan

Nem

Specifikus szektorokra korlátozva „Ad hoc” irat

– földművelés

– halászat és akvakultúra

– szénbányászat

– a teljes feldolgozóipar

vagy

acél

hajógyártás

szintetikus szálak

gépjárműipar

egyéb feldolgozóipar sörgyártás

– minden szolgáltatás

vagy

tengeri szállítási szolgáltatások

más szállítási szolgáltatások

pénzügyi szolgáltatások

más szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Címe:

Markiesstraat 1
B-1000 Brussel

Egyedi támogatás nyújtása A rendelet 5. cikke értelmében. Az irányelv
kizárja a támogatás odaítélését, illetve ezt
előre kérvényezni kell a Bizottságnál, ha az
adott vállalkozásnak egy képzési projektre
nyújtott támogatás összege meghaladja az
1 000 000 EUR-t.

Igen
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