
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(2005/C 268/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy: XE 9/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Kampania

Nazwa programu pomocy: Zatrudnienie pracowników znaj-
dujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Projekt „IN LA” — zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych
w prowincji Neapol

Projekt przewiduje dotację dla przedsiębiorstw w wysokości
5 164,66 EUR na każdą osobę długotrwale bezrobotną, która
zostanie zatrudniona na czas nieokreślony lub określony,
jednak nie krótszy niż dwanaście miesięcy, w sektorze turystyki
i rolnictwa

Podstawa prawna:
L. 23.12.1996, n. 662, art. 2 comma 203, lett. b)
Intesa Istituzionale di programma del 16.9.2003
D. D. 19 giugno 2003

Roczne wydatki planowane w ramach progra-
mu: 15 494 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy w rozumieniu nastę-
pujących artykułów: Artykuł 5 zatrudnienie pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Maksymalna intensywność nadzwyczajnej pomocy dla jednego
przedsiębiorstwa będącego beneficjentem stanowi 50 %
kosztów płac obliczonych na okres jednego roku od momentu
zatrudnienia. Obie wartości to wartości brutto, czyli przed
opodatkowaniem. W rozumieniu art. 8 ust. 4 w przypadku
zatrudnienia osób należących do kategorii osób długotrwale
bezrobotnych pomoc nadzwyczajna może być kumulowana z
innym krajowymi lub wspólnotowymi zachętami w odniesieniu
do tego samego zatrudnienia; w żadnym wypadku taka kumu-
lacja nie może przekraczać pułapów określonych w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 2204/2002, w związku z czym intensywność
pomocy brutto nie może przekroczyć 100 % kosztów płac w
dowolnym okresie, w którym pracownik lub pracownicy są
zatrudnieni.

Oznacza to, że poza dotacją w wysokości 5 164,66 EUR na
każdą osobę zatrudnioną na czas nieokreślony przedsiębiorstwa
są uprawnione również do zachęt na rzecz zatrudnienia osób
długotrwale bezrobotnych na umowę na czas nieokreślony w
pełnym lub niepełnym wymiarze godzin na mocy art. 8 ust. 9
Ustawy nr 407/90 (zwolnienie pracodawcy ze 100 % kosztów
składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu 36 miesięcy w
przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w
Mezzogiorno oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych); zwolnienie
z 50 % wyżej wymienionych kosztów w ciągu takiego samego
okresu w przypadku pracodawców z sektora prywatnego,
takich jak punkty świadczące specjalistyczne usługi, fundacje,
stowarzyszenia, itp. w Mezzogiorno, jak również z środkowej
części północy Włoch.

Zachęty, o których mowa w art. 8 ust. 9 Ustawy nr 407/90 nie
mają zastosowania do zatrudnienia w sektorze turystyki i
rolnictwa, w przypadku zawarcia umów o pracę na czas okreś-
lony, nawet jeśli jest to okres dłuższy niż 12 miesięcy

Data realizacji: 29 października 2003 r. — 30 czerwca
2004 r.

Czas trwania programu: 30.6.2004 r.

Cel pomocy: Artykuł 5 zatrudnienie pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Zatrudnienie około 3 000 osób długotrwale bezrobotnych w
prowincji Neapol, w przypadku których istnieje duże ryzyko
wykluczenia społecznego

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la
Formazione
Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma
Tel. (0039-06) 36 75 50 60
e.mail: segreteriadgimpiego@welfare.gov.it
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