
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-

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

(2006/C 227/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XE 19/05

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen — het Vlaamse Gewest

Nazwa programu pomocy Uznanie i finansowanie podmiotów realizujących politykę integracji

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financie-
ring van de invoegbedrijven

Roczne wydatki planowane w
ramach programu

Całkowita kwota roczna pomocy 4,8 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5, art. 5 i 6
rozporządzenia

Tak
Artykuł 4 — 7,5 % lub
15 % oraz art. 5 —
50 %

Data realizacji Od 1.7.2005 r.

Czas trwania programu
pomocy

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Tak

— osób poniżej 50 roku życia, bezrobotnych
przez 12 miesięcy, posiadających maksy-
malnie średnie wykształcenie;

Art. 2 f), viii

— osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych
przez sześć miesięcy, posiadających maksy-
malnie średnie wykształcenie;

Art. 2, f), vii

— osób uprawnionych do wsparcia przez sześć
miesięcy, posiadających maksymalnie
średnie wykształcenie;

Art. 2 f), ii-iii-v-vi-ix-x

— osób niepełnosprawnych, bezrobotnych
przez sześć miesięcy;

Art. 2 g), i

— poszukujących pracy uczniów między 16 a
18 rokiem życia odbywających szkolenie
zawodowe w niepełnym wymiarze godzin.

Art. 2 f), i

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepeł-
nosprawnych

Nie

Sektor(-y) gospodarki — wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do przyznania pomocy w zakresie
zatrudnienia

Tak

— wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— wszystkie usługi (1) Tak

— inne

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Nazwa:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement EWBL
Administratie Werkgelegenheid
Afdeling Tewerkstelling

Adres:
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
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Inne informacje Jeżeli program pomocy jest współfinansowany ze środków wspólnotowych należy
dodać następujące zdanie:
„Program pomocy jest współfinansowany przez (odniesienie)”.
Nie dotyczy

Pomoc podlegająca obowiąz-
kowi uprzedniego zgłoszenia
Komisji

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub musi
zostać zgłoszona Komisji zgodnie z art. 9
rozporządzenia

Nie

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Pomoc nr XE 5/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Miasto Gniezno

Nazwa programu pomocy Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym powyżej 10 pracow-
ników, ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy — Gniezno

Podstawa prawna Uchwała nr XL/404/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005 r.

Planowane w ramach
programu roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,25 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

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

Tak

Data wykonania 18.10.2005

Okres trwania systemu lub
indywidualnej pomocy

31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Sektory gospodarcze, których
pomoc dotyczy

— Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do przyznania pomocy w zakresie
zatrudnienia

Nie

— Cała produkcja (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne Tak

Nazwa i adres władzy przy-
znającej pomoc

Nazwa:
Organem udzielającym pomocy jest Rada Miasta Gniezna jako organ stanowiący oraz
Prezydent Miasta Gniezna jako organ podatkowy.

Adres:
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6
PL-62-200 Gniezno

Pomoc podlegająca wymo-
gowi 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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Nr środka pomocy XE 9/06

Państwo członkowskie Cypr

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy Program opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zarówno na rzecz pracodawcy
jak i pracownika w przypadku pracowników niepełnosprawnych

Podstawa prawna Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ 62.534 και ηµεροµηνία 25.8.2003.

Planowane roczne wydatki w
ramach programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,55 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-5, art. 5 i art. 6
rozporządzenia

Tak
20 % rocznego wyna-
grodzenia pracownika

Data realizacji 16.12.2005 r.

Czas trwania programu
pomocy lub przyznanej
pomocy indywidualnej

31.12.2006 r.

Cel pomocy Art. 4 — Tworzenie zatrudnienia

Art. 5 — Rekrutacja pracowników
znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Art. 6 — Dodatkowe koszty zatrud-
nienia pracowników niepełnospraw-
nych

Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Nazwa:
Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Departament Pracy
Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]

Adres:
CY-Nikozja, 1480

Inne informacje Program jest w 50 % współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoc podlegająca obowiąz-
kowi notyfikacji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nie
(Przewiduje się, że
nie będzie przy-
padków wymagają-
cych zgłoszenia)

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętów i innych sektorów podlegającym specjalnym zasadom rozporządzenia lub dyrektywy,
które rządzą ogółem pomocy państwa, z których te sektory korzystają.

Nr środka pomocy XE 10/06

Państwo członkowskie Cypr

Region Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy Program ma dostarczyć zachęt do zatrudniania w prywatnym sektorze osób o dużym
stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 62.534 και ηµεροµηνία 25.8.2005.

Planowane roczne wydatki w
ramach programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,21 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność
pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-5, art. 5 i art. 6
rozporządzenia

Tak
50 % rocznego wyna-
grodzenia pracownika
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Data realizacji 16.12.2005 r.

Czas trwania programu
pomocy lub przyznanej
pomocy indywidualnej

31.12.2006 r.

Cel pomocy Art. 4 — Tworzenie zatrudnienia

Art. 5 — Rekrutacja pracowników
znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Art. 6 — Dodatkowe koszty zatrud-
nienia pracowników niepełnospraw-
nych

Tak

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

Tak

Nazwa i adres organu przy-
znającego pomoc

Nazwa:
Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Departament Pracy
Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]

Adres:
CY-Nikozja, 1480

Inne informacje Program jest w 50 % współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoc podlegająca obowiąz-
kowi notyfikacji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nie
(Przewiduje się, że
nie będzie przy-
padków wymagają-
cych zgłoszenia)

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętów i innych sektorów podlegającym specjalnym zasadom rozporządzenia lub dyrektywy,
które rządzą ogółem pomocy państwa, z których te sektory korzystają.
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