
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 stosowania

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

(2006/C 118/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XE 12/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Szkocja

Nazwa programu pomocy Communities Scotland Voluntary Sector Employment Support Scheme
(Program Communities Scotland na rzecz wsparcia zatrudnienia wolontariac-
kiego)

Podstawa prawna Section 126 of the Housing, Grants Construction and Regeneration Act 1996

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 750 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 31.3.2005

Czas trwania programu Do 31.3.2007

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie miejsc pracy Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
oraz pracowników niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Communities Scotland

Adres:

Thistle House, 91 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HE, United Kingdom

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym przepisom zawartym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr pomocy XE 15/05

Państwo członkowskie Szwecja

Region Obszar objęty pomocą A i B

Nazwa programu pomocy Wspieranie zatrudnienia

Podstawa prawna Förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

Planowane roczne wydatki w ramach
programu pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy 50-150 mln SEK

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4: Tworzenie zatrudnienia

Maksymalnie 198 000 SEK na osoborok w obszarze A objętym pomocą oraz
maksymalnie 120 000 SEK na osoborok w obszarze B objętym pomocą.
Dotacja nie może jednak w żadnym razie przekraczać pułapów określonych w
decyzji Komisji nr 639/99 z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie mapy pomocy
regionalnej na lata 2000-2006

Data realizacji 1.7.2005
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Czas trwania programu pomocy Nieokreślony

Rozporządzenie wyłączające przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia
2006 r., po czy następuje okres przejściowy trwający sześć miesięcy
(30.6.2007)

Cel pomocy Zgodnie z art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Zgodnie z art. 5: Rekrutacja pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 6: Zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych

Sektor(y) gospodarki — Wszystkie sektory w ramach Wspól-
noty (1) kwalifikujące się do objęcia
pomocą w zakresie zatrudnienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Verket för Näringslivsutveckling

nutek@nutek.se

Adres:
Liljeholmsvägen 32
S-11786 Stockholm
(46-8) 681 91 00

Inne informacje Jeżeli pomoc współfinansowana jest z funduszy wspólnotowych, należy dodać
następujące zdanie: Program pomocy wspólfinansowany jest w oparciu o
programy realizowane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, tj. programy
dla regionu Norra Norrland i Södra Skogslän związane z celem 1 oraz
programy dla regionu Västra i Norra związane z celem 2

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym przepisom zawartym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr pomocy XE 20/05

Państwo członkowskie Belgia

Region Region Bruxelles-Capitale

Nazwa programu pomocy Finansowanie podmiotów realizujących politykę integracji oraz inicjatyw samo-
rządowych na rzecz wzrostu zatrudnienia w sektorze gospodarki społecznej

Podstawa prawna Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des
entreprises d'insertion et des initiatives locales pour le développement de
l'emploi;

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre
2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément
et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des
entreprises d'insertion;

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.3.2005
portant désignation des membres effectifs de la plate-forme de concertation de
l'économie sociale

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

w 2005 r.: 310 000 EUR

Kwota pomocy może ulec zmianie w skali roku.

Celem jest zapewnienie pomocy finansowej
podmiotom realizującym politykę integracji
społecznej w zakresie kosztów zatrudnienia
kadry zarządzającej i grup docelowych. Obecnie
niemożliwe jest ustalenie liczby takich ośrodków,
które przedstawią wnioski o pomoc i całkowitą
wnioskowaną kwotę pomocy

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

Tak

Data realizacji 20 lipca 2005 r.

Czas trwania programu Zgoda i pomoc przyznawane są na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia.
(dostosowywane według zasad określonych w rozporządzeniu (WE)
2204/2002)
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Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie miejsc pracy Tak

Artykuł 5: Zatrudnianie pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
lub pracowników niepełnosprawnych

Wyłącznie pracownicy znaj-
dujący się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji

Artykuł 6: Zatrudnianie pracowników niepeł-
nosprawnych

nie

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory wspólnotowe (1) kwalifi-
kujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— Wszystkie usługi Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Administration de l'Economie et de l'Emploi

Direction de la Politique de l'Emploi

Peter Michiels, Directeur

Adres:
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration de l'Economie et de l'Emploi
Direction de la Politique de l'Emploi
City Center
Boulevard du Jardin Botanique, 20
B-1035 Bruxelles

Pomoc wymagająca uprzedniego
powiadomienia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym przepisom zawartym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Numer pomocy XE 27/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo (Anglia)

Region West Midlands

Nazwa programu pomocy Employer Recruitment Plus! (program na rzecz poprawy zatrudnienia)

Podstawa prawna Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of
the Employment and Training Act 1998. Section 2 of the Employment and
Training Act 1993

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy w 2006 r.: 236 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Od 1 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4 Tworzenie miejsc pracy Nie

Artykuł 5 Zatrudnianie pracowników niepeł-
nosprawnych lub znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji

Tak

Artykuł 6 Zatrudnienie pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory wspólnotowe (1) kwali-
fikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

19.5.2006 C 118/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Birmingham City Council (organ odpowiedzialny)

Adres:
RCA
17th Floor Alpha Tower, Suffolk Street Queensway,
Birmingham B1 1TR
United Kingdom
Kontakt: Shilpi Akbar (Employment Theme Manager)
Shilpi.akbar@birmingham.gov.uk

Pomoc wymagająca uprzedniego
powiadomienia Komisji

Środek wyklucza przyznanie pomocy która
wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji
o przyznaniu pomocy zgodnie z art. 9
rozporządzenia

Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym przepisom zawartym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr pomocy XE 29/05

Państwo członkowskie Węgry

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc dla zakładów pracy chronionej na umowy o pracę i przekwalifikowanie
pracowników oraz pomoc na wyrównanie kosztów

Podstawa prawna 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

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

Całkowita kwota roczna pomocy 45 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.1.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i
niepełnosprawnych

Artykuł 6: Zatrudnianie pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie wspólnotowe sektory (1) kwali-
fikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstwo Pracy i
Zatrudnienia)

Adres:

H-1054 Budapest, alkotmány u. 3.

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

„Program pomocy współfinansowany na podstawie (podać odniesienie)”

Pomoc podlegająca obowiązkowi
uprzedniego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym przepisom zawartym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr pomocy XE 30/05

Państwo członkowskie Węgry

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Pomoc w postaci dopłat do wynagrodzeń, dotycząca rekrutacji, utrzymania
miejsc pracy oraz przekwalifikowania pracowników

Podstawa prawna
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177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
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