
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támo-
gatására történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott

állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 228/11)

Támogatás száma XE 27/08

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program címe Progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di
manutentore aeronautico («LMA») categorie «al /b 1.1. a2/b. 1.2. a.Vh 1.3»
(meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi
finalizzati all'occupazione

Jogalap Decreto Dirigente generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 7797 del
17 giugno 2008 — pubblicato in data 27 giugno 2007 sull'HL1RC — parte III
— Avviso pubblico per la presentazione di un progetto integrato di formazione
finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («[.MA»)
categorie «al/b. l.l, a2/b. l.2, a3/b. l.3» (meccanico certificante di manutenzione di
linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione. POR Calabria
2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE), Misura 3.2 «Inserimento e reinseri-
mento nel mercato del lavoro» e POR Calabria FSE 2007/2013. Asse II Occupa-
bilità. Obiettivo operativo E.2 — Favorire la diffusione di azioni formative integ-
rale rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi
dell'imprese

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,9 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és 6. cikke alapján

A végrehajtás időpontja 2008.6.28.

A program időtartama 2008.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: Munkahelyteremtés; Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele

Gazdasági ágazat Egyéb (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia,
Formazione professionale, Cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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