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Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001.
aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist
koolitusabi suhtes
(2005/C 161/05)
(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr: XT 24/03
Liikmesriik: Itaalia
Piirkond: Bolzano autonoomne provints
Abikava nimetus: Jätkuõppe meetmed töötajatele seaduse
nr 236/93 ja sellele järgnevate ministeeriumi suuniste tähenduses.
Õiguslik alus: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale
con oggetto: “Apertura dei termini per la presentazione delle
domande di contributo per azioni di formazione continua
aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93
ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002.
Kavas ettenähtud aastased kulud:
784 241,00 eurot
Keskmiseid aastaseid kulutusi ei ole võimalik prognoosida, kuna
teatisega nähakse ette, et projekte saab esitada iga kuu kuni
olemasolevad rahalised vahendid on ammendatud, aga mitte
hiljem kui 31. detsember 2006.
Abi ülemmäär:
Suured ettevõtted
Erikoolitus: 25 %

määrusele (EÜ) nr 68/2001. Hindamiskomitee kontrollib iga
esitatud projekti puhul selle vastavust üld- või erikoolituse
määratlusele ning seda, kas taotletav abimäär on nõuetele
vastav. Kui taotletav abimäär ei ole nõuetele vastav, muudab
kõnealune komisjon vastavalt taotluses esitatud esialgset
eelarvet ja kogukulusid.
Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Bolzano autonoomne provints:
Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana
Via Santa Geltrude, 3
39100 Bolzano
Direttrice di Ripartizione:
Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;
Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca
e Ladina
Via Dante, 3
39100 Bolzano
Direttore di Ripartizione: Dr. Peter Duregger.
Muu teave: Abikava väljakuulutamise teade avaldati 28.
jaanuari 2003. aasta piirkondliku ametliku teataja BUR nr 4 I
lisas; ning selles lubatakse abisaavatel äriühingutel valida
määrusega (EÜ) nr 68/2001 kehtestatud abikava ning määrusega (EÜ) nr 69/2001 kehtestatud vähese tähtsusega abi vahel.

Üldkoolitus: 50 %
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
Erikoolitus: 35 %
Üldkoolitus: 70 %
Eespool nimetatud abimäärasid suurendatakse
viie protsendipunkti võrra, kui meetmed on suunatud äriühingutele piirkondades, mis on piirkondliku abi kõlblikud asutamislepingu artikli 87 lõike 3 kohaselt;
Kümne protsendipunkti võrra, kui koolitust antakse ebasoodsas
olukorras olevatele töötajatele määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli
2 lõike g tähenduses.
Rakendamise kuupäev: 28. jaanuar 2003
Kava kestus: Kuni olemasolevad rahalised vahendid on
ammendatud.
Abi eesmärk: Abi on mõeldud üld- ja erikoolitusteks. Piirkondlikus teatises, mis on kinnitatud 30. detsembri 2002. aasta
piirkondliku valitsuse korraldusega nr 5166, antakse üksikasjalik määratlus kõnealuse kahe koolitusliigi kohta vastavalt

Abi nr: XT 26/03
Liikmesriik: Ühendkuningriik
Piirkond: Cornwalli ja Scilly saarte eesmärgi 1 piirkond
Abikava nimetus: Cornwalli ja Scilly saarte eesmärgi 1 2000.
–2006. aasta kava
Õiguslik alus:
— Learning and Skills Act 2000
— Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated
by Section 25 of the Employment and Training Act 1998
— Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998
— Section 2 of the Employment and Training Act 1993
— Further and Higher Education Act 1992
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Kavas ettenähtud aastased kulud:

C 161/9

ESFi kogukulud:

programmi meetmeid, millega nähakse ette abi töötajatele ja
ettevõtetele.

(Meetmed 1.7; 3.2; 3.3; 3.5 ja 5.4)

Üldkoolitus

20,16 miljonit Suurbritannia naela
Aastased kulud
2003

5,33 miljonit Suurbritannia naela

2004

4,72 miljonit Suurbritannia naela

2005

5,09 miljonit Suurbritannia naela

2006

5,02 miljonit Suurbritannia naela

Abi ülemmäär:
35 % suurtele ettevõtetele erikoolituseks
45 % VKEdele erikoolituseks
60 % suurtele ettevõtetele üldkoolituseks
80 % VKEdele üldkoolituseks
(kohaldatakse abi suuremat ülemmäära, kuna Cornwall ning
Scilly saared on artikli 87 lõike3 punkti a kohaselt toetatavad
piirkonnad).
Kui abi antakse artikli 2 punktis g määratletud ebasoodsas
olukorras olevale töötajale, võib abi ülemmäära suurendada
10 % võrra

Suurem osa eesmärgi 1 alusel toetatavatest koolitustest on
üldise iseloomuga. Need on rakendatavad mitte ainult toetatava
ettevõtte töötajate praeguste ning tulevaste töökohtade suhtes,
sest omandatavad oskused on ülekantavad ning parandavad
oluliselt asjaomase töötaja tööalast konkurentsivõimet. Kui
koolituse tulemusel on võimalik saada riiklik kutsekvalifikatsioon (National Vocational qualifications) ja põhioskuste kvalifikatsioon (Key Skills Qualifications), käsitatakse koolitust üldisena.
Erikoolitus
Kui eesmärgi 1 alusel antav koolitus on põhiliselt rakendatav
toetatava ettevõtte töötajate praeguse ja tulevase ametikohal,
ning selle tulemusel saadakse kvalifikatsioon, mis pole
ülekantav, kohaldatakse erikoolituse puhul abi ülemmäära.
Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud.
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Rakendamise kuupäev: 22. aprill 2003

Department for Work and Pensions
ESF Division
Moorfoot
Sheffield S1 4PQ
0114 267 7306

Kava või üksiktoetuse kestus: 30. juuni 2007

Muu teave:

Abi eesmärk: Eesmärgi 1 kava ESFist kaetav osa on laiaulatuslik koolitus- ning arenguprogramm, mille eesmärgiks on
parandada töötute, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate
töötajate, tööalast konkurentsivõimet, edendada nii töötajate
kui ka töötute eluaegset õpet, täiustada tööjõu oskustebaasi ja
kohanemisvõimet ning vähendada naiste ebasoodsamat
olukorda tööturul. Kõnealune erand sisaldab koolitusabi neid

Eesmärgi 1 kontaktisik:
Janet Woolley
Government Office for the South West
Mast House
24 Sutton Road
Plymouth PL4 0HJ
01725 65022

Mitte ükski ettevõte ei saa toetust üle 1 000 000 euro

