
Informacje przekazywane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznawanej
na mocy rozporządzenia (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 236/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XE 1/06

Państwo członkowskie Estonia

Region Estonia

Nazwa programu pomocy Narodowy Plan Rozwoju, działanie 1.3 „Integracyjny rynek pracy” („Võrdsed
võimalused tööturul”)

Podstawa prawna: Sotsiaalministri 4. aprilli 2006. a määrus nr 35 “Meetme 1.3 “Võrdsed võima-
lused tööturul”, välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse,
tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RTL, 11.4.2006, 31, 553).

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy na 2006 r. Do 2,75 mln EUR

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

Tak

Data realizacji 14 kwietnia 2006 r.

Czas trwania programu 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie miejsc pracy Tak

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

Tak

Artykuł 6: zatrudnienie pracowników niepeł-
nosprawnych.

Tak

Sektor(y) gospodarki: — wszystkie sektory Wspólnoty (1) Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne sektory Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nazwa:
Tööturuamet

Adres:
Gonsiori 29
EE-15156 Tallinn

Inne informacje: System pomocy jest współfinansowany zgodnie z Europejskim Funduszem
Społecznym

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w tych sektorach.
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Pomoc nr XE 2/06

Państwo Członkowskie polska

Region Region Południowy — Województwo Śląskie — 1.2

Nazwa programu pomocy Program pomocy na zatrudnienie dla przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie miasta Katowice w latach 2005-2006

Podstawa prawna — art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

— art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,7 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 rozporządzenia Tak

Data wykonania 30.6.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 12/2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Nie

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Nie

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące
się do przyznania pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Prezydent Miasta Katowice

Adres:
PL-40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
telefon: 2593-684,

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

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w tych sektorach.

Pomoc nr XE 3/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Miasto Wągrowiec, powiat wągrowiecki,
Województwo wielkopolskie

Nazwa programu pomocy Uchwała nr 27/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w odniesieniu do pomocy w
zakresie zatrudnienia
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Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,125 mln EUR
0,5 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 rozporządzenia Tak

Data wykonania 1.9.2005

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 oraz pracowników
niepełnosprawnych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące
się do przyznania pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Rada Miejska

Adres:
ul. Kościuszki 15 A, PL-62-100 Wągrowiec
Tel. (0 67) 26 80 312
e-mail; miasto@wagrowiec.um.gov.pl

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w tych sektorach.

Pomoc nr XE 4/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Zachodniopomorskie

Nazwa programu pomocy Zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie Gminy Bobolice tworzących nowe miejsca pracy

Podstawa prawna Uchwała nr XXV/271/05 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność na terenie Gminy Bobolice tworzących nowe miejsca pracy
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,0125 mln EUR
0,05 mln PLN

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 15.6.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006
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Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące
się do przyznania pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Burmistrz Bobolic

Adres:
Urząd Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1
PL-76-020 Bobolice

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

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w tych sektorach.

Pomoc nr XE 8/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobot-
nego oraz przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze
środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków
na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzy-
manych środków (Dz.U. nr 236, poz. 2002). Rozporządzenie weszło w życie z
dniem 5 grudnia 2005 r.

Art. 46 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota w: 2005 r. — 40 mln EUR, w
tym:

ok. 30 mln stanowią środki
krajowe

ok. 10 mln środki z EFS

2006 r. — 110 mln EUR, w
tym:

ok. 82,5 mln stanowią
środki krajowe

ok. 27,5 mln środki z EFS

Gwarantowane pożyczki

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

Tak
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Data wykonania 5.12.2005 r.

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

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Nazwa:
Starostowie

Adres:
Ok. 340 placówek na terenie całego kraju

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany z EFS w ramach SPO RZL

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem sektora budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w
rozporządzeniach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w tych sektorach.
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