
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 245/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XT 2/06

Tagállam Spanyolország

Régió Az egész ország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

A lótenyésztési ágazatban működő KKV-k részére nyújtott állami támogatás ezen
ágazat előmozdítására és fejlesztésére: képzések az ágazatban dolgozó szakem-
berek részére

Jogalap Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
estatales destinadas al sector equino

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

Támogatási program Teljes éves
összeg

0,25 millió EUR

Garantált
kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált
kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja A Hivatalos Állami Közlönyben (Boletín Oficial del Estado) való közzététel és
hatálybalépés

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-ig

A támogatás célja Általános képzés Nem

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Ganadería

C/ Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 6/06

Tagállam Olaszország

Régió Molise: az intézkedés végrehajtásának helyszíne szerint változó támogatási szint

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Többéves intézkedési program a Molise-ban bekövetkezett csapások utáni gazda-
sági felépülés előmozdítására: a kézműves cégek támogatására vonatkozó nyílt
bejelentés

2006.10.12. C 245/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Jogalap Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003,
e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise, Commissario
Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per quelli
meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predisposizione di
un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel
territorio della Regione Molise.
Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica, con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10 dicembre 2004).

A jogalap szövege a Molise-régió hivatalos weboldalán, a www.regione.molise.it
címen érhető el, annak a többéves intervencióra irányuló programnak fenntartott
szakaszban, melynek célja a Molise-régió gazdasági tevékenységének újbóli fellen-
dítése

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

Támogatási program Teljes éves összeg
3 év alatti átlag

0,17 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2005. december 6.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. június 30-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 7/06

Tagállam Olaszország

Régió Molise: az intézkedés végrehajtásának helyszíne szerint változó támogatási szint

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Többéves intézkedési program a Molise-ban bekövetkezett csapások utáni gazda-
sági felépülés előmozdítására: a kézműves cégek támogatására vonatkozó nyílt
bejelentés

2006.10.12.C 245/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Jogalap Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003,
e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise, Commissario
Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per quelli
meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predisposizione di
un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel
territorio della Regione Molise.
Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica, con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10 dicembre 2004)

A jogalap szövege a Molise-régió hivatalos weboldalán, a www.regione.molise.it
címen érhető el, annak a többéves intervencióra irányuló programnak fenntartott
szakaszban, melynek célja a Molise-régió gazdasági tevékenységének újbóli fellen-
dítése

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

Támogatási program Teljes éves összeg
3 év alatti átlag

0,17 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2005. december 7.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. június 30-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb: forgalmazói szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 9/06

Tagállam Olaszország

Régió Toscana

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Idegennyelvi képzéshez nyújtott támogatási program Prato tartományban

Jogalap A Bizottság 2001. január 12-i 68/2001/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról

Deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 1o febbraio 2006

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

Támogatási program Teljes éves összeg 60 000 EUR

Egyedi támogatás 1 500 EUR cégen-
ként
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2006. március 1.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Nem

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato

Via Valentini, 14
I-59100 Prato

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 13/06

Tagállam Olaszország

Régió Molise: az intézkedés végrehajtásának helyszíne szerint változó támogatási szint

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Többéves intézkedési program a Molise-ban bekövetkezett csapások utáni gazda-
sági felépülés előmozdítására: a kézműves cégek támogatására vonatkozó nyílt
bejelentés

Jogalap Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003,
e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise, Commissario
Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per quelli
meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predisposizione di
un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel
territorio della Regione Molise.
Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Delibera-
zione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica, con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10 dicembre 2004)

A jogalap szövege a Molise-régió hivatalos weboldalán, a www.regione.molise.it
címen érhető el, annak a többéves intervencióra irányuló programnak fenntartott
szakaszban, melynek célja a Molise-régió gazdasági tevékenységének újbóli fellen-
dítése

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

Támogatási program Teljes éves összeg
3 év alatti átlag

0,53 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban Igen
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Végrehajtás időpontja 2006. február 16.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2008. június 30-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakképzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

Egyéb feldolgozóipar Igen

Egyéb szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15

via XXIV Maggio, 130
I-86100 Campobasso

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 17/06

Tagállam Málta

Régió –

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

My Web for Industry

Jogalap Malta Enterprise Act (Cap. 463)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 70 000 EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált hitelek

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.3.15.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Nem

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi képzési támogatásra jogosult ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Malta Enterprise

Enterprise Centre, Industrial Estate
MT-San Gwann SGN 09

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikkével összhangban
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Támogatás száma XT 54/03

Tagállam (Egyesült Királyság és az) Ír Köztársaság

Régió Az ír sziget 32 megyéje – Észak-Írország és az Ír Köztársaság

A támogatási program célja vagy az
egyedi támogatásban részesülő cég
neve

FOCUS

Jogalap British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its
function.

A program alapján tervezett éves
kiadások vagy a cégnek nyújtott
támogatás teljes összege

A legmagasabb költség társaságonként
2002: 25 400 GBP
2003: 25 400 GBP
Maximális támogatható összetevő összesen
2002: 254 000 GBP
2003: 254 000 GBP
Megjegyzések: 20 projektet hoznak létre és hajtanak végre 2002-2004 között. A
projektenkénti költség 25 400 GBP egy 12 hónapos időtartam alatt. A projekten-
ként 25 400 GBP negyedéves részletekben kerül kifizetésre a 12 hónapos
időtartam alatt. A 20 projektből álló teljes FOCUS-program éves költségeit annak
alapján számítják ki, hogy a projektek 2002 közepén kezdődnek és 2003
közepén fejeződnek be. Ezért a ráfordításokat a két évre arányosítják.
A 20 projekt teljes támogatási eleme két év alatt = 508 000 GBP. Ez a teljes
projektköltség 65 %-át képviseli, a fennmaradó 35 %-ot a részt vevő vállalkozások
viselik.

Maximális támogatási intenzitás Projektenként 65 %-os támogatási intenzitást képviselő, legfeljebb 25 400 GBP
támogatás évenként.

Végrehajtás időpontja, a támogatási
program vagy egyedi támogatás
nyújtásának időtartama

A programot a jóváhagyás időpontjától számított 2 évig javasolt működtetni.
Az egyes cégek legfeljebb 12 hónapon át jogosultak támogatásra

A támogatás célja A támogatás célja olyan kiemelkedő, marketing és értékesítési területen végzős
hallgatók támogatása, akik felsővezetői pályára készülnek. A képzés általános,
mivel minden résztvevő végzős hallgató tekintetében azonos és olyan képzett-
séget nyújt, amely több iparágban is hasznosítható.
A tervek szerint a FOCUS program a vonatkozó szakmai szervezetek (mint a
Chartered Institute of Marketing és/vagy a Marketing Institute of Ireland) tagsá-
gához szükséges teljes vagy részleges akkreditációval rendelkező, részt vevő
végzős hallgatókat fog útjukra indítani

Érintett gazdasági ágazat(ok) Minden ágazat

Az odaítélő hatóság neve és címe InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street
Newry
Co Down
Irlande du Nord
BT34 2DE
United Kingdom
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