
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 zastoso-

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

(2006/C 37/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XE 2/04
(N616 A/B/2002)

Państwo Członkowskie Holandia

Region Fryzja

Nazwa programu pomocy Program wspierania zatrudnienia Fryzja 2003

Podstawa prawna (Oorspronkelijke verordening Fries Banenplan 2003: vastgesteld door Provin-
ciale Staten d.d. 19 juni 2002, Rechtsgrondslag: art. 145 Provinciewet, Goedge-
keurd door de Europese Commissie bij Beschikking C(2002) 4252).

Aanpassing verordening Fries Banenplan 2003: vastgesteld door Provinciale
Staten d.d. 17 december 2003, besluit nr. 10 H. Rechtsgrond: art. 145 Provin-
ciewet.

Aangepaste artikelgewijze toelichting op het Fries Banenplan 2003: vastgesteld
door Gedeputeerde Staten d.d. 23 september 2003, geldt als beleidsregel op
grond van art. 4,81 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Planowane roczne wydatki w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 mln EUR

W okresie 2003-2005 r. można składać wnioski
do łącznej kwoty 4,5 mln EUR. Płatności mogą
nastąpić w okresie 2003-2008 r.

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Do art. 4, 5, i 6 mają zastoso-
wanie następujące postano-
wienia:

1. Wsparcie może stanowić
najwyżej 20% kosztów kwali-
fikowanych.

2. W drodze odstępstwa od ust.
1 maksymalna kwota
wsparcia zostanie obniżona
w przypadkach, w których
wymaga tego prawo UE
(patrz tekst pierwotnego
programu przyjętego przez
Komisję Europejską)

Data realizacji Od dnia 1 stycznia 2003 r.

Czas trwania programu pomocy Do dnia 31.12.2005

(Uwaga: nowelizacja przyjęta przez władze prowincji dnia 17 grudnia 2003 r.
ma skutek wsteczny od dnia 1.1.2003)
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Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

Celem poprzedniego programu pomocy:

Programu wspierania zatrudnienia Fryzja 2003 jest wspieranie
zatrudnienia tworzonego w wyniku inwestycji początkowych o
ograniczonym zasięgu (zapewniając pomoc w zakresie
kosztów pracy, w przypadku dokonania inwestycji
początkowej w wysokości minimum 50 000 EUR).

Celem nowelizacji jest nieznaczne powiększenie grupy pracow-
ników, którzy mogą objąć miejsca pracy kwalifikujące się do
wsparcia, oraz stworzenie kategorii pracowników zagrożonych
bezrobociem

Tak

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

Program skierowany jest przede wszystkim do bezrobotnych
szukających pracy, a przede wszystkim do osób pozostających
bez pracy przez dłuższy czas, starszych pracowników, pracow-
ników zagranicznych i osoby o stwierdzonej niezdolności do
pracy

Tak

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory gospodarki UE, w których przyznawać
można pomoc na zatrudnienie (1)

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Pomoc ograniczona jest do następujących sektorów: przemysł
przetwórczy (łącznie z przetwórstwem surowców i produktów
rolnych); handel hurtowy, opieka zdrowotna, weterynaryjna i
społeczna (kod 85 standardowej klasyfikacji przemysłowej);
usługi dla przedsiębiorstw; przemysł budowlany, hotelarstwo,
gastronomia, i turystyka, usługi rozrywkowe, i rekreacyjne. Z
wyjątkiem postanowień wynikających z przepisów wspólnoto-
wych nie stosuje się ograniczeń w odniesieniu do wielkości
przedsiębiorstw.
Do pomocy nie kwalifikują się

— przedsiębiorstwa działające w przemyśle surowcowym;

— przedsiębiorstwa, które muszą uzyskać pozwolenie zgodnie
z ustawą o przewozie osób;

— przedsiębiorstwa publiczne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
Osoby kontaktowe:
Ms J.M. van Leeuwen
Tel. (31-58) 292 55 44 (kwestie rzeczowe)
Ms A.J. Swart Ranshuysen-Veenema
Tel. (31-58) 292 55 02 (kwestie prawne)

Adres:
Postbus 20.120
8900 HM Leeuwarden
Nederland

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

Nr pomocy XE 6/05

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa programu pomocy Program strategiczny dla handlu zagranicznego
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Podstawa prawna Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
programa estratégico de comercio exterior

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 21 600 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 18.2.2005

Czas trwania programu Do 31.12.2006

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracow-
ników niepełnosprawnych

Nie

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Nie

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

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne: Do pomocy będzie się kwalifikować jedynie:
Grupa D w Krajowej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej: przemysł wytwórczy

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Adres:
Muro de la Mata, 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i
dyrektyw regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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