
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 bizott-
sági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásról a tagállamok által szolgáltatott infor-

máció

(2006/C 177/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 65/05

Tagállam Málta

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Levonásokra és adójóváírásokra (általános és különleges minősítések) vonatkozó
előírások, 2005 – LN 335/2005

Jogalap Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott egyedi
támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2005-ös pénzügyi év

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig (*)

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:
Malta Enterprise Corporation

Cím:
Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

(*) A 335/2005 jogi nyilatkozat 9. előírásával – Levonásokra és adójóváírásokra (általános és különleges minősítések) vonatkozó előírások, 2005
– összhangban e rendszert a 68/2001/EK bizottsági rendelet felülvizsgálatát követően alkalmazandó szabályok szerint módosítják.

Támogatás száma XT 66/05

Tagállam Málta

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Levonásokra és adójóváírásokra (kutatás és fejlesztés) vonatkozó előírások, 2005
– LN 330/2005

Jogalap Legal Notice under the Income Tax Act (Cap. 123)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott egyedi
támogatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,9 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2005-ös pénzügyi év

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008.12.31-ig (*)

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:
Malta Enterprise Corporation

Cím:
Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

(*) A 330/2005 jogi nyilatkozat 21. előírásával – Levonásokra és adójóváírásokra (kutatás és fejlesztés) vonatkozó előírások, 2005 – össz-
hangban e rendszert a 68/2001/EK bizottsági rendelet felülvizsgálatát követően alkalmazandó szabályok szerint módosítják.

Támogatás száma XT 73/05

Tagállam Észtország

Régió Eesti Vabariik

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az EU strukturális alapok végrehajtását szolgáló észt nemzeti fejlesztési terv –
a 2004–2006-ra szóló egységes programozási dokumentum; 2.3. intézkedés
„A kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció előmozdítása”, „Vállalkozás-
inkubátor program” szakasz

Jogalap Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr. 132 (2005) 31.10.2005.a.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott egyedi
támogatás összege

Támogatási
program

Teljes éves összeg Észtország 0,14 millió EUR:
ERFA: 0,41 millió EUR
Összesen: 0,55 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.11.13.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem
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Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támo-
gatás

Igen

– Mezőgazdaság Igen

– Halászat és akvakultúra Igen

– Szénbányászat Nem

– A teljes feldolgozóipar Igen

– Valamennyi szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Neve:
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Címe:
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 86/04

Tagállam Portugália

Régió Kontinentális Portugália, Azori-szigetek és Madeira

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Független szakképzési projektek, amelyekre nem vonatkoznak a Bizottság által a
PRIME-program részeként elismert támogatási programok (667/99. számú állami
támogatás – KKV-k és 89/2000. számú állami támogatás – SIVETUR)

Jogalap Portaria 1285/2003 do 17 Novembro

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve vala-
mely vállalkozásnak nyújtott egyedi
támogatás összege

(EUR)

Év Költségvetés

2004 31 633 784

2005 63 638 599

2006 64 727 617

Összesen 160 000 000

Maximális támogatási intenzitás Az alap támogatási intenzitásokat a következő táblázat tartalmazza:

Támogatási szint Szakképzés Általános képzés

Nem
KKV-k

KKV-k Nem
KKV-k

KKV-k

Alap 25 % 35 % 50 % 70 %

Regional top-up:

– Lisboa e Vale do Tejo (87.
cikk (3) bekezdés c) pontja)
régió

30 % 40 % 55 % 75 %

– Egyéb régiók (87. cikk (3)
bekezdésének a) pontja)

35 % 45 % 60 % 80 %

Disadvantaged workers:

– Lisboa e Vale do Tejo 40 % 50 % 65 % 80 %

– Egyéb régiók 45 % 55 % 70 % 90 %
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Végrehajtás időpontja 2004. szeptember 20. A támogatási program hivatalosan ezen időpontban lépett
hatályba, bár a jogi eszközt, amelyre épül, korábban tették közzé.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004–2006

A támogatás célja A program célja a vállalkozások humán erőforrásainak képesítési szintjének növe-
lése, valamint azok összevetése a stratégiai fejlesztési igényeikkel. A szakképzésre
vonatkozó támogatást igazolni kell a képzésnek a cég fejlesztési stratégiája
egészének szempontjából való megfelelőségével és szükségességével.
A támogatást mind az általános, mind a szakosított képzésekre fel lehet használni;
az olyan képzési tervek esetében, ahol mindkét típusú képzés szerepel, a képzési
órákat a támogatás intenzitásának kiszámolása céljából szét kell választani.

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás.

A teljes feldolgozóipar

Valamennyi szolgáltatás

vagy

Egyéb szállítási szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Neve:
Gabinete de Gestão do PRIME

Címe:
Rua Rodrigues Sampaio, 13
P-1169-028 Lisboa
Tel.: 213 11 21 00
Fax: 213 11 21 97
gab@prime.min-economia.pt
http://www.prime.min-economia.pt/
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