
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-

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

(2005/C 278/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy: XE 04/2004

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Region: Cały kraj

Nazwa programu pomocy: Dotowanie miejsc pracy w zakresie ponownego wprowadzania na rynek
pracy osób poszukujących zatrudnienia: Zalecenie dotyczące polityki związane z tworzeniem gminnych
przepisów reintegracyjnych w ramach Ustawy o pracy i pomocy społecznej

Podstawa prawna: Wet Werk en Bijstand, Staatsblad 2003 375 d.d. 9 oktober 2003, artikel 8 bepaalt:
„De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling
en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, …”

Roczne wydatki planowane w ramach programu: Gminy dysponują budżetem na reintegrację w wyso-
kości 1,6 miliarda EUR. Decydują one o sposobie wykorzystania budżetu na dotowanie kosztów pracy

Maksymalna intensywność pomocy zgodnie z:
— artykułem 4: tworzenie zatrudnienia: nie stosuje się,

— artykułem 5: rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełno-
sprawnych: 50 procent kosztów pracy,

— artykułem 6: dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych: 60 procent kosztów
pracy

Data realizacji: 1 stycznia 2004 r.

Czas trwania programu: Program trwa do dnia 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy: Cel pomocy jest zgodny z:

— artykułem 5: rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełno-
sprawnych,

— artykułem 6: zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory WE

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerstwo spraw społecznych (Ministerie van Sociale
Zaken, postbus 90801, NL-2509 LV Haga) poinformowało Komisję Europejską o zaleceniu dotyczącym
polityki w zakresie dotowania miejsc pracy i przejmuje od gmin odpowiedzialność za składanie rocznych
sprawozdań na ręce Komisji Europejskiej

Inne informacje: Rozporządzenie dotyczące wyłączeń traci moc z dniem 31 grudnia 2006 r., po czym
nastąpi sześciomiesięczny okres przejściowy
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