
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 stosowania

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

(2006/C 103/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XE 4/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Wolny kraj związkowy Saksonia

Nazwa programu pomocy: Wytyczna Ministerstwa Finansów i Pracy Saksonii w sprawie promowania
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (ESF-Richtlinie 2005),

tutaj: rodzaj projektu „Podnoszenie kwalifikacji i praca dla osób długotrwale
bezrobotnych powyżej 25 roku życia (QAL-25)”

Podstawa prawna Verordnung (EG) Nr. 1260/1999

Verordnung (EG) Nr. 1784/1999

Operationelles Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen
2000 — 2006

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 1.6.2005

Czas trwania programu Do 31.12.2006

Cel pomocy art. 4: Tworzenie zatrudnienia

art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Sächsische Aufbaubank-Förderbank

Adres:
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

Inne informacje Program zostanie w części sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

pomoc podlegająca wymogowi
wcześniejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.
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Nr pomocy: XE 9/05

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Republika Czeska

Nazwa programu pomocy Program wsparcia modernizacji lub oceny technicznej rzeczowego majątku
trwałego, umożliwiającego pracę zawodową osobom niepełnosprawnym

Podstawa prawna Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Program schválen usnesením vlády
č. 341 ze dne 23. 3. 2005

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

Całkowita kwota roczna
pomocy

3, 672 mln EUR (kurs ČNB 29,915)

Gwarantowane pożyczki

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

Data wykonania 1.4.2005

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie zatrudnienia nie

Art. 5 Rekrutacja pracowników znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepeł-
nosprawnych

nie

Art. 6 Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych tak

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

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Adres:
Na Poříčním právu 1
CZ-Praha 2 128 01

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany z funduszy wspólnotowych,
należy dodać następujące zdanie:

Program pomocy jest współfinansowany z (odniesienie do funduszu)

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.

Nr pomocy XE 10/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Saksonia-Anhalt

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Wytyczne w sprawie przyznawania dotacji na zatrudnienie asystentów w dzie-
dzinie innowacji w kraju związkowym Saksonia-Anhalt (Innovationsassistenten-
förderung)

Podstawa prawna Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschäftigung von Inno-
vationsassistenten im Land Sachsen-Anhalt (Innovationsassistentenförderung)
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Roczna kwota pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

1,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 4 kwietnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy Do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie miejsc pracy Tak

Artykuł 5: Zatrudnienie pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Artykuł 6: Zatrudnienie niepełnosprawnych

Sektory gospodarki Wszystkie sektory (1) kwalifikujące się do pomocy na
zatrudnienie z wyjątkiem następujących:

— rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo,
— górnictwo węgla, wydobycie piachu, żwiru, gliny,

kamienia i podobne branże produkcji surowców,
— zaopatrzenie w energię i wodę, z wyjątkiem elek-

trowni i zakładów wodociągowych, które służą zaspa-
kajaniu potrzeb własnych przedsiębiorstw,

— budownictwo,
— handel detaliczny z wyjątkiem handlu wysyłkowego,
— transport i magazynowanie,
— szpitale, kliniki, sanatoria itp.,
— transport drogowy,
— produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu

produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
traktatu WE

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Adres:
Domplatz 12
D-39104 Magdeburg

Inne informacje Program będzie finansowany częściowo ze środków działania wspólnotowego

„Poprawa regionalnych struktur gospodarczych”.

Obowiązek zgłoszenia Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.

Nr pomocy XE 11/05

Państwo członkowskie Zjednoczono Królestwo

Region West Midlands

Nazwa programu pomocy West Midlands Cel 2 Program zachęt dla pracodawców
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Podstawa prawna Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of
the Employment and Training Act 1998

Section 5 and 6 Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

5 mln GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 11.4.2005

Czas trwania programu Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5 Rekrutacja pracowników znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

Art. 6 Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Tak

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

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Government Office West Midlands

Adres:
5 St Phillips Place
Birmingham B3 2PW
United Kingdom

Inne informacje Jeżeli program jest współfinansowany z funduszy wspólnotowych, proszę
dodać następujące zdanie:

Program pomocy jest współfinansowany z (odniesienie do funduszu)

WM Objective 2 Programme 2000 — -2006 for England and Wales ERDF and
ESF(Program celu WM 2 dla Anglii i Walii na lata 2000-2006 EFRR i EFS).
Rozporządzenia WE 1260/99, 1783/99 i 1784/99

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.

Nr pomocy XE 18/05

Państwo Członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy „Sukces dla węgier” — program pożyczek na rozwój prywatnej przedsiębior-
czości — podprogram dotyczący tworzenia nowych miejsc pracy

Podstawa prawna A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Igazgatóságának 79/2005. számú határozata
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

Gwarantowane pożyczki 40 mln EUR

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

Tak

Data realizacji 1 lipca 2005 r.

Czas trwania programu zakończenie realizacji do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Nie

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Nie

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

Adres:
Nádor utca 31.
H-1051 Budapest
http://www.mfb.hu

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.

Nr pomocy XE 21/05

Państwo członkowskie Niemcy

Region Saksonia

Nazwa programu pomocy Długoterminowe zatrudnienie dla osób bezrobotnych

Podstawa prawna Projektbereich C der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit über die Förderung von aus dem ESF finanzierten
Maßnahmen

§§ 23, 44 der Sächsischen Haushaltsordnung

Operationelles Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen
2000 — 2006

Verordnung (EG) Nr. 1260/1999

Verordnung (EG) Nr. 1784/1999

Roczna suma pomocy Całkowita kwota roczna
pomocy

10,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data wejścia w życie programu 10.6.2005

Czas trwania programu pomocy 31.12.2006
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Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki UE (1) kwalifikujące się do
pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Adres:
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

Informacje dodatkowe Program finansowany jest częściowo ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Obowiązek powiadamiania Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego i innych sektorów, dla których przewidziane są specjalne środki pomocy określone w
odpowiednich rozporządzeniach i dyrektywach.
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