
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastoso-

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

(2005/C 270/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy XE 5/04

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de Extremadura

Nazwa programu pomocy Wspieranie stałego zatrudnienia na terenie Autonomicznego Regionu Extrema-
dura.

Podstawa prawna Decreto 18/2004, de 9 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura
no 31 de 16 de marzo de 2004

Planowane roczne wydatki w
ramach programu

Całkowita roczna kwota
pomocy:

9 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-5
i art. 5 i 6 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji Od 17.3.2004 r.

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4, tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5, zatrudnienie pracowników
znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6, zatrunienie pracowników
niepełnosprawnych

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory wspólnotowe (1)
kwalifikujące się do pomocy w zakresie
zatrudnienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc

Nazwa:
Junta de Extremadura
Consejería de Economía y Trabajo

Adres:
Paseo de Roma s/n.
C.P. 06.800.
Mérida (Badajoz)

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w
wysokości 70 %, poprzez program operacyjny 2000-2006, w ramach środków
43.3 „Utrzymanie konsolidacji istniejącego zatrudnienia”, 42.6 „Umożliwienie
bezrobotnym wejścia na rynek pracy” i 42.7 „Zwalczanie przedłużonego bezro-
bocia poprzez działania ponownego wprowadzania na rynek pracy długotermi-
nowych bezrobotnych”. Z powyższych obliczeń należy wyłączyć część finan-
sowaną w całości ze środków własnych regionu autonomicznego.

Pomoc wymagająca wcześniejszego
zgłoszenia do Komisji

Środek wyklucza przy-
znanie pomocy lub
wymaga uprzedniego
powiadomienia Komisji o
przyznaniu pomocy
zgodnie z art. 9
rozporządzenia.

Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów podlegających specjalnym zasadom zawartym w rozporządzeniach
i dyrektywach regulujących przyznawanie pomocy państwowej w ramach sektora.
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Pomoc nr XE 10/04

Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Program pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

Podstawa prawna Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych
ulg podatkowych (Dz.U. nr 95, poz. 956)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa
kwota

EUR 51,9 milion

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4
ust. 2-5 i art. 5 i 6
rozporządzenia

Tak

Data wykonania 1.5.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znaj-
dujących się w niekorzystnej sytuacji
oraz pracowników niepełnosprawnych

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych

Nie

Sektory gospodarcze, których
pomoc dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do przyznania pomocy w
zakresie zatrudnienia

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Organy podatkowe:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz

(prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa — jako organ
pierwszej instancji,

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej — jako:

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego
lub naczelnika urzędu celnego,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,

3) samorządowe kolegium odwoławcze — jako organ odwoławczy od decyzji
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

4) Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym
— jako:

a) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wzno-
wienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaś-
nięcia — z urzędu,

b) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w lit a.

Adres:
Cały kraj

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9
rozporządzenia

Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów podlegających specjalnym zasadom zawartym w rozporządzeniach
i dyrektywach regulujących przyznawanie pomocy państwowej w ramach sektora.
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Pomoc nr: XE 13/04

Państwo Członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy Estoński narodowy program rozwoju na rzecz wykorzystania funduszy struktu-
ralnych UE — jednolity dokument programowy 2004-2006, środek 1.3 „Integra-
cyjny rynek pracy”

Podstawa prawna Sotsiaalministri määrus nr 89 (7.7.2004) RAK meetme 1.3 „Võrdsed võimalused
tööturul” tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

Planowane wydatki roczne Całkowita kwota roczna 4 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-5
oraz art. 5 I 6 rozporzą-
dzenia

Tak

Data realizacji 19.7.2004 r.

Czas trwania działania Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Artykuł 5: Rekrutacja
pracowników znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji i niepełnos-
prawnych

Tak

Artykuł 6: Artykuł 6: Zatrudnienie
niepełnosprawnych

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory (1) wspólnotowe
kwalifikujące się do pomocy państwa

Tak

Wszystkie sektory związane z
produkcją (1)

Tak

Wszystkie usługi (1) Tak

Pozostałe Tak

Nazwa i adres organu przyznają-
cego pomoc:

Nazwa:
Tööturuamet

Address:
Luha 16
EE-101029 Tallinn

Inne informacje Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Pomoc zgodna ze wcześniejszym
zgłoszeniem do Komisji

Zgodnie art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów podlegających specjalnym zasadom zawartym w rozporządzeniach
i dyrektywach regulujących przyznawanie pomocy państwowej w ramach sektora.
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