
Informacja przekazywana przez Państwa Członkowskie dotycząca pomocy państwa przyznawanej
na mocy rozporządzenia (WE) 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 254/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XE 6/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo Świętokrzyskie — 2607053

Nazwa programu pomocy „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Kunów”

Podstawa prawna 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 poz. 84 z późn. zm.), § 2 i § 5 Uchwały
nr VI/35/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. nr 48 poz. 576) oraz Uchwały nr VII/48/03 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmian do Uchwały
nr VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kunów (Dz. Urz. Woj.
Św. nr 48 poz. 579)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,1 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 29.12.2003

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 niepełnos-
prawnych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B
PL-27-495 Kunów

Inne informacje —

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

Nr środka pomocy XE 14/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy Pomoc na inwestycje związane z zatrudnieniem
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Podstawa prawna 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 18. §-a, valamint

2. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. § (3) bekezdése

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,8 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 2 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu 28 lutego 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnospraw-
nych

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracow-
ników niepełnosprawnych

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'Emploi et du Travail

Alkotmány u. 3, H-1054 Budapest

Inne informacje —

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) 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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