
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)

(2008/C 145/06)

Támogatás száma XT 48/08

Tagállam Olaszország

Régió Emilia-Romagna

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai
settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima
formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con partico-
lare riguardo alle fasce deboli

Jogalap Delibera della Giunta regionale n. 462 del 7 aprile 2008

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 4,50 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2008.4.15.

Időtartam 2008.6.30.

Célkitűzés Általános képzés; Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
Viale Aldo Moro, 38
I-40127 Bologna

Támogatás száma XT 54/08

Tagállam Belgium

Régió Vlaams Gewest

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en
opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Jogalap Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en
opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

(Enkel de bepalingen inzake opleidingssteun zijn vrijgesteld op basis van Veror-
dening 68/2001. De andere bepalingen zijn vrijgesteld op basis van Verorde-
ningen 70/2001 en 1628/2006)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 30 millió EUR

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

Végrehajtás időpontja 2008.4.18.
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Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Vlaamse Overheid — Agentschap Economie
Koning Albert II-laan 35, bus 12
B-1030 Brussel

Támogatás száma XT 55/08

Tagállam Lettország

Régió Latvija

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai —

atbalsts partnerībās organizētam apmācībām un Atbalsts nodarbināto apmā-
cībām komersantu konkurētspējas veicināšanai — atbalsts komersantu indivi-
duāli organizētām apmācībām

Jogalap Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 203 “Noteikumi par
darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakš akti-
vitāti 1.3.1.1.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai — atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” un apakš aktivitāti
1.3.1.1.4. “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicinā-
šanai — atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām””;

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” (638.–641. punkts);

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (177.–
182. un 195.–200. punkts);

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 3,22 millió LVL

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

Végrehajtás időpontja 2008.5.21.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Általános képzés; Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
Pērses iela 2
LV-1442 Rīga
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