
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 257/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XE 13/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy Ulga w świadczeniach dodatkowych związana z tworzeniem miejsc pracy

Podstawa prawna 1. 2005. évi CLXXX. törvény amely „a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá
tétele érdekében szükséges intézkedésekről” szól, 1-3 §-a, 13. §, 14. §, 15. §
és 17 §-a alapján.

2. 55/2005. (XII.29.) PM-FMM együttes rendelete

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracow-
ników niepełnosprawnych

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Alkotmány u. 3
H-1054 Budapest

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.

Nr środka pomocy XE 15/06

Państwo członkowskie Estonia

Nazwa programu pomocy Wdrożenie ustawy o usługach i dotacjach do zatrudnienia

Podstawa prawna Tööturuteenuste ja- toetuste seaduse § 18, 20 ja 23

Planowane roczne wydatki w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy do 650 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 5 i art. 6 rozporządzenia Tak
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Data realizacji 1 stycznia 2006 r.

Czas trwania programu 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: tworzenie zatrudnienia Nie

Artykuł 5: rekrutacja pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6: dodatkowe koszty zatrudnienia pracow-
ników niepełnosprawnych.

Tak

Sektor(-y) gospodarki — Wszystkie sektory (1) Wspólnoty kwalifikujące się
do pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Tööturuamet

Gonsiori 29
EE-15156 Tallinn

Inne informacje Usługi dotyczące zatrudnienia, o których mowa w ustawie o usługach i dota-
cjach do zatrudnienia są finansowane z budżetu państwa

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniego 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 zakresie sektora.

Nr środka pomocy XE 16/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Dél-Alföld

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy na rzecz poprawy stanu zatrudnienia w gminie Békéscsaba

Podstawa prawna — Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 645/2005.(XII.15.) sz. közgy.
határozata

— 48/2006.(II.13.) közgy. sz. határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város foglal-
koztatási helyzetének javítását szolgáló támogatási program elfogadásáról

Planowane roczne wydatki lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej
przyznanej podmiotowi

Całkowita kwota roczna pomocy 112 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 13.2.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Koniec realizacji: 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4 — Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5 — Rekrutacja pracowników znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnos-
prawnych

Artykuł 6 — Zatrudnienie pracowników niepełnos-
prawnych

Sektory gospodarki — Inne: usługi finansowe, informatyczne i administra-
cyjne

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szent István tér 7
H-5600 Békéscsaba

Inne informacje W przypadku współfinansowania programu z funduszy Wspólnoty należy
dodać następujące zdanie:
Niniejszy program pomocy jest współfinansowany w ramach (odniesienie)

Pomoc wymagająca uprzedniego
powiadomienia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

25.10.2006 C 257/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nr środka pomocy XE 17/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy Program zachęt do tworzenia miejsc pracy związanych z projektami nowych
inwestycji, uznanymi za strategiczne dla gospodarki katalońskiej

Podstawa prawna Orden TRI/68/2006, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases regula-
doras del programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a
proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la
economía catalana y se abre la convocatoria para el año 2006 (DOGC núm.
4586 de 6.3.2006)

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 3 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji Od 7.3.2006 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona

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.

Pomoc nr XE 26/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Południowo-Zachodni

Nazwa programu pomocy Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
horyzontalnej — Lwówek Ślaski

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 ze zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,13 miliona EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 4.3.2006

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

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 niepełnos-
prawnych

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25 a
PL-59-600 Lwówek Śląski

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany przez fundusze Wspólnotowe,
proszę dodać następujące zdanie:
Program pomocy jest współfinansowany przez (odniesienie)

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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