
Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej
na mocy rozporządzenia (WE) 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i

88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(2005/C 278/10)

(Tekst o znaczeniu dla EOG)

Pomoc nr XE 11/04

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) — art.
25 ust. 2, 3 i 3a, art. 26a ust. 1-5 oraz art. 26d ust. 1 w związku z art. 15, 17,
19, i 20 ust. 1;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne (Dz.U. nr 114, poz. 1194)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 1 900 tys. PLN

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 19.5.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 30.6.2007

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Nie

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych

Nie

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełno-
sprawnych

Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1) Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne Nie

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres:

Al. Jana Pawła II 13, Warszawa, tel. (48-22) 620 03 51 wew. 387

Nazwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres:

ul. Czerniakowska 16, Warszawa

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany przez (odniesienie) Europejski Fundusz
Socjalny w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na
lata 2004-2006; Środki 1.4: Zawodowa i społeczna integracja osób niepełno-
sprawnych, Projekt: subsydiowane wynagrodzenia dla przedsiębiorców zatrud-
niających osoby niepełnosprawne, żeby zrekompensować podwyższone koszty
zatrudnienia mniejszej produktywności osób niepełnosprawnych

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regu-
lujących pomoc państwa w ramach sektora.
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Pomoc nr XE 14/04

Państwo Członkowskie Republika Słowacka

Region 1. Regionami objętymi pomocą państwa w ramach Celu 1 (Promowanie
rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opóźnionych w rozwoju)
są regiony, w których produkt krajowy brutto na głowę mierzony pary-
tetem siły nabywczej przez ostatnie 3 lata wynosił średnio poniżej 75%
średniego poziomu Unii Europejskiej. Od 1 marca 2002 r. regionami posia-
dającymi status określony w art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE są: Zachodnia
Słowacja (teren powiatów Trnava, Nitra i Trenčín), Środkowa Słowacja
(teren powiatów Žilina i Banská Bystrica) oraz Wschodnia Słowacja (teren
powiatów Košice i Prešov).

2. Regionami objętymi pomocą państwa w ramach Celu 3 (Wspieranie dosto-
sowania i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrud-
nienia) są regiony nieobjęte Celem 1. Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu
WE, są to regiony, w których produkt krajowy brutto na głowę mierzony
parytetem siły nabywczej przez ostatnie 3 lata wynosił średnio poniżej 75%
średniego poziomu Unii Europejskiej. Od 1 marca 2002 status określony w
87 ust. 3 lit. c) przysługuje regionowi położonemu w granicach powiatu
Bratislava.

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy państwa na rzecz zatrudnienia

Podstawa prawna Právnym rámcom poskytovania štátnej pomoci na zamestnanosť je nariadenie
Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87
a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na zamestnanosť a zákon NR SR
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o štátnej pomoci“). Poskytovanie štátnej pomoci sa riadi aj ustanove-
niami nariadenia Komisie (EK) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným
podnikom a Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné
projekty, ako aj nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999
z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde a nariadenia Rady
1260/1999/ES ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych
fondoch, zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociál-
nych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov schváleným NR SR dňa 11. novembra
2003 s účinnosťou od 1. januára 2004, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Planowane roczne wydatki (w tym środki
z EFS i środki budżetowe)

27,2 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 5 oraz art. 5 i 6 rozporządzenia Tak

Data realizacji 7.7.2004 — data publikacji w Obchodný vestník (Dziennik Gospodarczy)

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4 Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5 — Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

Tak

Art. 6 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory wspólnotowe (1) objęte pomocą na rzecz
zatrudnienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Pozostałe Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Adres:

Špitálska 4-6
SK-816 43 Bratislava

Name:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Adres:

Župné námestie 5-6
SK-812 67 Bratislava

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Pomoc objęta wymogiem uprzed-
niego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom w rozporządzeniu i dyrekty-
wach regulujących wszelką pomoc państwa w ramach sektora.

Pomoc nr XE 15/04

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Prace interwencyjne

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne

Rozporządzenie weszło w życie 16.7.2004 r. (Dz.U. nr 161 poz. 1683)

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 60

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 56,6 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 16.7.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełno-
sprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne
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Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Starostowie

Adres:

ok. 400 placówek na terenie całego kraju

Inne informacje Program umożliwi organizowanie prac interwencyjnych m.in. w ramach
SPORZL (EFS)

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regu-
lujących pomoc państwa w ramach sektora.

Pomoc nr XE 16/04

Państwo Członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Kraj związkowy Dolna Saksonia

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną:

Wytyczne o przyznaniu pomocy na wsparcie „Przedsiębiorstwa Młodzież Plus”

Podstawa prawna § 44 Landeshaushaltsordnung

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Całkowita kwota roczna
pomocy

Planowane 4,4 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.9.2004

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do dnia 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy art. 4: Tworzenie miejsc pracy Tak

art. 5: Zatrudnienie pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepeł-
nosprawnych

Tak

art. 6: Zatrudnienie niepełnosprawnych Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory kwalifikujące (1) się do
pomocy na zatrudnienie

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH

Adres:

Günther-Wagner-Allee 14
DE-30177 Hannover
T: 0511/30 03 13 81
Email: edmund.rohde@nbank.de

Dalsze informacje Program pomocy będzie częściowo finansowany ze środków wspólnotowych

Nie

Obowiązek zgłoszenia Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regu-
lujących pomoc państwa w ramach sektora.
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Pomoc nr XE 21/04

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz przy-
znawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyzna-
wania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i
refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz
wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. nr 196, poz. 2018) — wydane na
podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 września 2004 r.

Planowane w ramach programu roczne
wydatki

Roczna całościowa kwota:

w 2004r. — 20 milionów EUR,

w 2005 r. — 40 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 8.9.2004 r.

Okres trwania systemu lub indywidualnej
pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepeł-
nosprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

— Wszystkie sektory Wspólnoty (1)
kwalifikujące się do przyznania
pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

— Cała produkcja (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Starostowie

Adres:

ok. 340 placówek na terenie całego kraju

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany przez fundusze Wspólnotowe,
proszę dodać następujące zdanie:

Program pomocy jest współfinansowany przez (odniesienie) — SPO RZL
(EFS)

Pomoc podlegająca wymogowi uprzedniej
notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem: sektora budownictwa okrętowego, górniczego oraz w transporcie; działalności związanej z eksportem, jeśli pomoc jest
bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową; pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji
krajowej przed towarami importowanymi.
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