
Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej
na mocy rozporządzenia (WE) 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 171/08)

(Tekst o znaczeniu dla EOG)

Numer pomocy XE 22/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Zatrudnienie w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie
w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września
2005 r.

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 81,52 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 1 września 2005 r.

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnos-
prawnych

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Adres:

Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-Warszawa

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i
umożliwi udzielanie pomocy na zatrudnienie w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

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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Numer pomocy XE 23/05

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (kwalifikacje ogólne i specjalis-
tyczne) na rok 2005 r. — obwieszczenie (Legal Notice) 335/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu Do 31.12.2008 (*)

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie miejsc pracy Tak

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

Nie

Art. 6 Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Nie

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Adres:

Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN09

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(*) Zgodnie z regułą 11 zawartą w obwieszczeniu 335/2005, Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (kwalifikacje ogólne i specja-
listyczne) na rok 2005 r., program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2204/2002.

(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 24/05

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na rok 2005 r.
— obwieszczenie (Legal Notice) 330/2005

Podstawa prawna Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,9 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji Rok podatkowy 2005

Czas trwania programu Do 31.12.2008 (*)
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Cel pomocy Art. 4 Tworzenie miejsc pracy Tak

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

Nie

Art. 6 Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Nie

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Malta Enterprise Corporation

Address:

Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-San Gwann SGN09

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(*) Zgodnie z regułą 24 zawartą w obwieszczeniu 330/2005, Reguły dotyczące odliczeń i ulg podatkowych (badania i rozwój) na rok
2005 r., program ten zostanie dostosowany zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2204/2002.

(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 28/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise

Nazwa programu pomocy Pomoc w zakresie zatrudnienia

Podstawa prawna Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione del direttore
generale. n. 21 del 25.3.2005.

Pubblicato sul bollettino ufficiale della regione molise n. 7 dell'1.4.2005

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

Całkowita kwota roczna
pomocy

(6,5 mln EUR ogółem); 3,0 mln EUR w pierw-
szym roku; 3,5 mln EUR W drugim roku

Maksymalna intensywność pomocy w
rozumieniu następujących artykułów

— art. 4: tworzenie zatrudnienia;
— art. 5: rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej

sytuacji i niepełnosprawnych;

— Pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: 50 %
kosztów płac przez okres jednego roku od momentu rekrutacji;

— pracownicy niepełnosprawni: 60 % kosztów płac przez okres jednego
roku od momentu rekrutacji;

— art. 6: dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
maksymalnie 5 000 EUR

Data realizacji 1.6.2005

Czas trwania programu czerwiec 2007
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Cel pomocy — art. 4: tworzenie zatrudnienia;
— art. 5: rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej

sytuacji i niepełnosprawnych: WSPIERANIE Zatrudnienia pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytucacji i pracowników
niepełnosprawnych majacych trudności z wejściem na rynek pracy;

— art. 6: zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych ułatwianie dostoso-
wania miejsca pracy

Sektor(-y) gospodarki — wszystkie sektory WE (1); wszystkie sektory wchodzące w zakres stosowania
rozporządzenia (we) nr 2204/02

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:

Regione Molise
Direzione Generale III — Servizio tutela dell'occupazione e Politiche del lavoro

Adres:

Via Toscana n. 51
I-86100 Campobasso
Dirigente dr Carmine Iapalucci
Tel. (39) 0874 42 43 68
E-mail: mollavorocb@regione.molise.it

Inne informacje Rozporządzenie wyłączające obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. i zostanie
przedłużone na przejściowy okres sześciu miesięcy

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów objętych przepisami szczególnymi zawartymi w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w tych sektorach.
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