
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

(2006/C 71/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XE 3/04

Państwo Członkowskie Hiszpania

Region Kantabria

Nazwa programu pomocy Promowanie tworzenia spółdzielni rolniczych w regionie Kantabria

Podstawa prawna Artículo 6o.1.A de la Orden 55/2003, de 11 de diciembre, por la que se regulan
y convocan ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria
(BOC del 22 de diciembre)

Planowane roczne wydatki w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

0,05 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wejścia w życie Od 1.1.2004 r.

Czas trwania programu pomocy 2004-2007

Cel pomocy Artykuł 4, tworzenie zatrud-
nienia

Tak

Artykuł 5, zatrudnienie
pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych

Nie

Artykuł 6, zatrunienie pracow-
ników niepełnosprawnych

Nie

Sektor(-y) gospodarki — Wszystkie sektory wspól-
notowe (1) kwalifikujące się
do pomocy w zakresie
zatrudnienia

Nie

— Wszystkie sektory
związane z produkcją (1)

Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Pozostałe (wszystkie
sektory rolnictwa)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de Agricultura

Adres:
C/Gutiérrez Solana, s/n.
E-39011 Santander

Inne informacje Pozostała pomoc państwa podlegająca przepisom przywołanego dokumentu
była przedmiotem pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na podstawie art.
87 i 88 Traktatu (pomoc nr N 619/2002)

Pomoc wymagająca wcześniejszego
zgłoszenia do Komisji

Środek wyklucza przyznanie
pomocy lub wymaga uprzed-
niego powiadomienia Komisji
o przyznaniu pomocy zgodnie
z art. 9 rozporządzenia

Tak

(1) Oprócz sektora budownictwa okrętowego, wszystkie sektory będące przedmiotem specjalnych uregulowań określonych w rozporzą-
dzeniach i dyrektywach, mających zastosowanie do sektorowej pomocy państwa.
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Nr pomocy XE 19/04

Państwo członkowskie Niemcy

Region Kraj związkowy Bawaria

Nazwa programu pomocy Pomoc na rzecz nowych stosunków pracy poprzez przyznawanie dotacji na
zatrudnienie:

wspieranie zatrudnienia oraz wdrażania do pracy bezrobotnych o niewystar-
czających kwalifikacjach w nowych warunkach zatrudnienia wymagających
ubezpieczenia społecznego poprzez przyznawanie dotacji na zatrudnienie

Pomoc opiera się na opisie zawartym w jednolitym dokumencie programowym
w sprawie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich (EPPD) dla Celu 2: „Bawaria
w latach 2000-2006”, Priorytetu 2: „Konkurencyjność przedsiębiorstw — przy-
szłościowe miejsca pracy”, Działania 4: „Wspieranie modernizacji, konkurencyj-
ności i potencjału endogennego”, Poddziałania e): „Pomoc na rzecz nowych
stosunków pracy poprzez przyznawanie dotacji na zatrudnienie” uzupełnienia
programu dla Celu 2: „Bawaria w latach 2000-2006” (program pomocy).

Podstawa prawna BayVwVfG

BayHO (insb. Art. 23 und 44)

EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmergänzung zu Ziel 2
(Schwerpunkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

600 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 27.9.2004 r.

Czas trwania programu do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrud-
nienia

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

Tak

Artykuł 6: Zatrudnienie
pracowników niepełnospraw-
nych

Sektory gospodarki Wszystkie sektory Wspól-
noty (1) kwalifikujące się do
pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung

Adres:
Hegelstraße 2
D-95447 Bayreuth

Inne informacje Program finansowany częściowo ze środków EFS

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporzą-
dzenia

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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Pomoc nr XE 7/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Poziom 3 podregion 1 (3.02.01.06) według nomenklatury NTS

Nazwa programu pomocy Zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
horyzontalnej

Podstawa prawna Uchwała Rady Miasta Jeleniej Góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z
podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,20 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 23.11.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracow-
ników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji oraz
pracowników niepełnospraw-
nych

Art. 6: Zatrudnienie pracow-
ników niepełnosprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

— Wszystkie sektory Wspól-
noty (1) kwalifikujące się
do przyznania pomocy w
zakresie zatrudnienia

Tak

— Cała produkcja (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Adres:
Plac Ratuszowy 58
PL-58-500 Jelenia Góra

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

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporzą-
dzenia

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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Nr pomocy XE 14/05

Państwo członkowskie Królestwo Hiszpanii

Region Extremadura

Nazwa programu pomocy „Program promujący działalność sprzyjającą tworzeniu miejsc pracy —
Wschodząca gospodarka społeczna”

Podstawa prawna Capítulo V del Decreto 136/2005, de 7 de junio publicado en el Diario Oficial
de Extremadura no 66, de 9 de junio de 2005

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

1,2 mln EUR

Gwarantowane pożyczki 1,2 mln EUR

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

Tak

Data realizacji Od 11.7.2005 r.

Czas trwania programu Do 30.6.2007 r. (31.12.2006 r. plus sześciomiesięczny okres przejściowy)

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrud-
nienia

Tak

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

Artykuł 6: Zatrudnienie
pracowników niepełnospraw-
nych

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspól-
noty (1) kwalifikujące się do
pomocy w zakresie zatrud-
nienia

— Wszystkie sektory
związane z produkcją (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne: sektor rolnictwa Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Dirección General de Empleo — Consejería de Economía y Trabajo de la Junta
de Extremadura

Adres:
Paseo de Roma s/n.
E-06800 Mérida
Osoba, z którą należy się kontaktować: José Ramón Sánchez González (Jefe de
Servicio de Autoempleo y Economía Social)
Telefon: (34-9) 24 00 45 69
Adres e-mail: jrsanchez@eco.juntaex.es

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Środek wyklucza przyznanie
pomocy lub wymagane jest
powiadomienie Komisji o
przyznaniu pomocy 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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Pomoc nr XE 16/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Pomoc przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzą-
cych z rolnictwa i osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Podstawa prawna Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
(Dz.U. z 2004 r., nr 267, poz. 2653). Rozporządzenie weszło w życie 17
grudnia 2004 r.

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota Prognozowane wydatki w ramach programu
szacuje się:

— w 2005 r.: na 28 600 000 EUR:

— 21 075 000 EUR stanowią środki z
EFS,

— 7 525 000 EUR stanowią środki z
budżetu państwa.

— w 2006 r. na 28 600 000 EUR:

— 21 075 000 EUR stanowią środki z
EFS,

— 7 525 000 EUR stanowią środki z
budżetu państwa.

Łącznie wydatki do końca obowiązywania
programu (31 grudzień 2006 r.) szacuje się
na ok. 57 200 000 EUR

Program realizowany będzie w ramach:

— Działania 2.3 Reorientacja zawodowa
osób odchodzących z rolnictwa ZPORR
oraz

— Działania 2.4 Reorientacja zawodowa
osób zagrożonych procesami restruktury-
zacyjnymi ZPORR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 17.12.2004

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

Nie

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Nie
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Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Nie

— Cała produkcja (1) Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne

Beneficjentem pomocy mogą być jedynie przedsiębior-
stwa spoza przemysłów przechodzących procesy restruk-
turyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla
brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali (2) oraz
stoczniowego

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Marszałek Województwa/Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego
ze względu na miejsce realizacji projektu/

Adres:
16 Urzędów Marszałkowskich/Wojewódzkich Urzędów Pracy w całym kraju

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany przez środki pochodzące z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa
osób odchodzących z rolnictwa oraz Działania 2.4 Reorientacja zawodowa
osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

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.

(2) w zakresie zgodnym z dokumentem „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce do 2006 r.” przyjętym przez Radę
Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r. ze zmianami zaakceptowanymi w dniu 25 marca 2003 r., ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
restrukturyzacji żelaza i stali (Dz. U z 2001 r. nr 111, poz. 1196, z 2003 r. nr 56, poz. 495, nr 90, poz. 844, nr 139, poz. 1325, z
2004 r. nr 12, poz. 102) oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie
wykazów hut i spółek zależnych (Monitor Polski nr 12, poz. 195)
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