
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

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 308/08)

Támogatás száma XT 20/06

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

– Képzésben részt vevők külső szakképzésének finanszírozása
– A szakmai gyakorlatok állandó munkaszerződéssé történő átalakításának ösztönzése

Jogalap Legge regionale n. 13 del 22.11.2005 attuativa dell'art. 49 del decreto leg.vo
10.9.2003 No 276

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

A szakképzés becsült költsége kb. évi 11 millió EUR
A vállalatoknak biztosított ösztönzés összegét minden évben a regionális költségvetési
törvény szabja meg

Maximális támogatási inten-
zitás

Az EK-rendeletekben meghatározottak szerint.

Végrehajtás időpontja 2005. november 25-től
(a 13/2005. sz. regionális törvény hatálybalépésének időpontja)

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

Meghatározandó a vonatkozó negyedéves közzétételben.

A támogatás célja – Képzésben részt vevők külső szakképzésének finanszírozása
– A szakmai gyakorlatok állandó munkaszerződéssé történő átalakításának ösztönzése

Érintett gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Puglia régiója

Támogatás száma XT 49/06

Tagállam Észtország

Régió Észtország

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Nemzeti fejlesztési terv, 1.2. intézkedés „Képzési támogatás”

Jogalap „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006” meetme nr 1.2 „Inimressursi arendamine
ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks” osa „Koolitustoetus” tingi-
mused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 22. septembri 2006. a määrus nr 80
(RTL, 3.10.2006, 72, 1316).
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A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg Észtország: 0,64 millió EUR;
ERFA: 1,92 millió EUR;
Összesen: 2,56 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási inten-
zitás

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

Végrehajtás időpontja 2006.10.6.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

Végrehajtás vége: 2006.12.31.

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi ágazat Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– mezőgazdaság Igen

– halászat és akvakultúra Igen

– szénbányászat Nem

– a teljes feldolgozóipar Igen

– Minden szolgáltatás

– vagy

tengeri szállítási szolgáltatás Igen

egyéb szállítási szolgáltatás Igen

pénzügyi szolgáltatás Nem

egyéb szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15,
EE-10118 Tallinn

Nagy összegű egyedi támo-
gatás

A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XT 50/06

Tagállam Észtország

Régió Észtország

A támogatási program megne-
vezése vagy az egyedi támoga-
tásban részesülő vállalkozás
neve

Nemzeti fejlesztési terv, 1.2. intézkedés „Képzési program”
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Jogalap „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006” meetme nr 1.2 „Inimressursi arendamine
ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks” osa „Koolituskava” tingi-
mused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 22. septembri 2006. a määrus nr 83
(RTL, 3.10.2006, 72, 1319).

A támogatási program kere-
tében tervezett éves kiadás,
illetve valamely vállalkozásnak
nyújtott egyedi támogatás
összege

Támogatási program Teljes éves összeg Észtország: 0,67 millió EUR;
ERFA: 2 millió EUR;
Összesen: 2,67 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási inten-
zitás

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

Végrehajtás időpontja 2006.10.6.

A támogatási program vagy
egyedi támogatás nyújtásának
időtartama

Végrehajtás vége: 2006.12.31.

A támogatás célja Általános képzés Igen

Szakosított képzés Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi ágazat Nem

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás Igen

– mezőgazdaság Nem

– halászat és akvakultúra Nem

– szénbányászat Nem

– a teljes feldolgozóipar Igen

– Minden szolgáltatás

– vagy

tengeri szállítási szolgáltatás Nem

egyéb szállítási szolgáltatás Nem

pénzügyi szolgáltatás Nem

egyéb szolgáltatás Igen

A támogatást nyújtó hatóság
neve és címe

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15,
EE-10118 Tallinn

Nagy összegű egyedi támo-
gatás

A rendelet 5. cikkével összhangban Igen
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