
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 248/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XE 19/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Cały kraj

Nazwa programu pomocy Inicjatywa wspólnotowa EQUAL Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Podstawa prawna Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználá-
sával kapcsolatos szabályokról szóló 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy w 2005 r.:
13 649 200 EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Intensywność wszelkiej pomocy brutto odnoszącej się do zatrudnienia pracow-
nika lub danych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji lub niepełnosprawnych obliczana jako procent kosztów płac przez
okres jednego roku od momentu rekrutacji nie przekroczy 50 % w odniesieniu
do pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
60 % w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

Jeśli zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych oznacza dodatkowe koszty,
przedsiębiorstwo zatrudniające może otrzymać zwrot takich dodatkowych
kosztów do wysokości 100 %

Data realizacji Początek realizacji programu pomocy: 1 stycznia 2005 r.

Czas trwania programu Koniec realizacji programu pomocy: 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Inicjatywa wspólnotowa EQUAL ma na celu wprowadzanie innowacyjnych
metod zwalczania wszelkich form dyskryminacji i niesprawiedliwego trakto-
wania na rynkach pracy poprzez budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju z
pomocą podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw. Pomoc na zatrud-
nienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
niepełnosprawnych może w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji tego
celu.

EQUAL przyczynia się do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspólnoty (2) kwalifikujące się
do pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság

Alkotmány u. 3
H-1054 Budapest

(1) Dane obejmują całkowity roczny budżet programu EQUAL na rok 2005. Budżet obejmuje także środki niebędące pomocą państwa.
(Obliczono przy zastosowaniu kursu wymiany 1 EUR = 250 HUF).

(2) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i
dyrektyw regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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Nr środka pomocy XE 21/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Galicia

Nazwa programu pomocy Pomoc na zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach rolnych i rolno-
spożywczych

Podstawa prawna Orden de la Conselleria do Medio Rural por la que se convocan ayudas a
empresas para la promoción y mejora de la comercialización de productos
agrarios y agroalimentarios gallegos en el año 2006 (DOG 75, 19.4.2006)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,3 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 19.5.2006 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znaj-
dujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych

Nie

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych

Nie

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

Nie

— Wszystkie sektory związane z
produkcją (1)

Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne: Rolnictwo Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conselleria do Medio Rural

San Caetano s/n
Santiago de Compostela
E-A Coruña

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia TAK

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego; pozostałe sektory podlegają specjalnym przepisom określonym w rozporządzeniach i
dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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