
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 131/05)

Támogatás száma XT 29/07

Tagállam Görögország

Régió Teljes terület

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

„Ανθρώπινα δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης — Β' Κύκλος”
(„Anthropina diktya Ereynitikis kai Tehnologikis Epimorfosis — B' Kyklos”)

Jogalap Ν. 1514/85, Ν. 1733/87, N. 2741/99 και Ν. 2919/01

Költségvetés Támogatási program Teljes éves összeg 2007: 1 millió EUR

2008: 2,382 millió EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

Maximális támogatási intenzitás A kis- és középvállalkozások 45 %, a nagyvállalkozások 35 % támogatásban
részesülnek a teljes költségvetési részesedésük után.

Végrehajtás időpontja 2006.7.1.

Időtartam Végrehajtás vége: 2007.12.31.

Célkitűzés Cél a fejlett technológiákkal kapcsolatos, az ország számára tudományos szem-
pontból elsőbbséget élvező kérdésekben tudományos hálózatok létrehozása,
bizonyos szakértői területeken a kutatók, posztgraduális hallgatók és diplomások
képzése, valamint az üzleti életben dolgozók készségeinek fejlesztése

Gazdasági ágazat – Információtechnológia – Távközlés
– Élelmiszerek – Italok
– Biotechnológia – Egészség
– Anyagok – Új technológiák
– Energia – Környezetvédelem
– Társadalomtudományok
– Vállalatirányítás és vállalatszervezés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Μεσογείων 14-18
GR-115 10 Αθήνα
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Támogatás száma XT 34/07

Tagállam Olaszország

Régió Liguria

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve (*)

Avvisi pubblici delle amministrazioni provinciali della Regione Liguria «Interventi
di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher azien-
dali e iniziative formative a domanda individuale, legge 236/1993»

Jogalap Art. 9, legge 19 luglio 1993 n. 236

Art. 48, legge 23.12.2000 n. 388

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 10.5.2006
(ora ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

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

Támogatási program Teljes éves összeg 2 605 487,20 EUR

Garantált kölcsönök —

Egyedi támogatás Teljes összeg —

Garantált kölcsönök —

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.2.19.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

Elvben 2008. június 30-ig tervezett

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 (**)

Regione Liguria
Settore: Sistema regionale della Formazione e dell'orientamento

Via Fieschi, 15
I-16121 Genova

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 5. cikke szerint az intézkedés nem
alkalmazható egyedi támogatások nyújtására,
illetve előzetes bejelentést igényel a Bizottság
számára olyan esetekben, amikor a vállalkozásnak
nyújtandó egyedi támogatás összegét 1 millió EUR-
ra tervezik.

Igen

(*) A kedvezményezett vállalkozások a 68/2001/EK rendelet szerinti program helyett választhatják az 1998/2006/EK rendelet szerinti
„csekély összegű” (de minimis) programot.

(**) A tartományi közgyűlés 104/2006. sz. határozata szerint a 107/2006. számú miniszteri rendelet által meghatározott forrásokat
kiutalták a megyei közigazgatások számára az összes közigazgatási tevékenység – a folyamatos képzéshez kapcsolódó intézkedéseknek
a fent említett rendelet által előirányzott igazgatási tevékenységei, ideértve a támogatások kifizetését – végrehajtásához.

Támogatás száma XT 58/07

Tagállam Szlovénia

Régió Slovenia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Programi usposabljanja

Jogalap 8. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list
RS, št. 5/07) ter Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 10 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: –
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Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével össz-
hangban

Igen

Szakosított képzés Általános képzés

Nagyvállalatok 35 %-ig 60 %-ig

KKV 45 %-ig 80 %-ig

Végrehajtás időpontja 2007.4.20.

Időtartam 2008.12.31.

Célkitűzés Általános képzés; Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Direktorat za trg dela in zaposlovanje

Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
Tél. (386-1) 369 7656
zoran.kotolenko@gov.si

Támogatás száma XT 62/07

Tagállam Csehország

Régió Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severový-
chod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Inovace – školení

Výzva I

Jogalap Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 45 millió CZK; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

Végrehajtás időpontja 2007.6.1.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha
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