
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 254/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XE 7/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Podregion 1 — jeleniogórsko-wałbrzyski — 3.02.01.02

Nazwa programu pomocy Program Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych
— Dzierżoniów

Podstawa prawna Uchwała nr XLIII/297/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca
2005 r. 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 poz. 84 z późn. zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

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

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 7.11.2005.

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 niepełnos-
prawnych

Tak

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

Rynek 1, PL-58-200 Dzierżoniów

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.
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Nr środka pomocy XE 22/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

„Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appar-
tenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti a
favorire l'occupazione”

Podstawa prawna Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1233 del 6 dicembre 2004,
così come modificata dalla DGRT n. 1351 del 20 dicembre 2004, e relativo
Allegato „A”

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita kwota
pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi

Całkowita kwota roczna pomocy 3,28 mln EUR na rok
2005 i 2006 — razem
6,56 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak, z wyjątkiem
rekrutacji na umowę
na czas określony,
kiedy maksymalna
intensywność pomocy
jest zredukowana o
połowę

Data realizacji Przyjęty program zakłada opublikowanie zawiadomień na podstawie doku-
mentu stanowiącego podstawę prawną dla programu pomocy.

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie miejsc pracy tak

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

tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

tak

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

tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana, Settore FSE e Sistema della Formazione della Direzione
Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali

Piazza della Libertà, n. 15, Firenze
Tel. (39) 055 438 23 57
Fax. (39) 055 438 23 55
Email: l.falchini@mail.regione.toscana.it

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego jako część regionalnego programu operacyjnego Celu 3 dla Toskanii na
lata 2000-2006, priorytety A, B, D i E

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nie

(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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