
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 258/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XE 12/06

Państwo członkowskie Francja

Region Limousin

Nazwa programu pomocy Pomoc na rzecz zatrudnienia asystentów ds. produkcji rolniczej (adjoint
d'exploitation)

Podstawa prawna — Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa w zakresie zatrudnienia

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

— Code rural — Art. R.113-13 à R. 113-17 relatifs à la délimitation des zones
agricoles défavorisées (art. R.113-13 do R.113-17 francuskiego Code rural
dotyczące wyznaczania mniej uprzywilejowanych obszarów rolniczych)
[całe terytorium Limousin, z wyjątkiem gminy Limoges należy do mniej
uprzywilejowanych regionów]

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6 rozporządzenia:
— 50% wynagrodzenia brutto i składek na ubezpie-

czenie społeczne wnoszonych przez pracodawców
przez okres 24 miesięcy, z wyjątkiem gminy
Limoges, gdzie maksymalna intensywność wynosić
będzie 15%

Tak

Data realizacji 24/09/2004 r.

Czas trwania programu programu Do dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie miejsc pracy Tak

Art. 5 Zatrudnianie pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników
niepełnosprawnych

Nie

Art. 6 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych Nie

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

Nie

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne: cały sektor rolnictwa (produkcja, przetwa-
rzanie i wprowadzanie do obrotu produktów
wymienionych w załączniku I), przy uwzględnieniu
faktu, że programy pomocy tego samego typu są
już realizowane w ramach 4. umowy między
państwem a regionami (contrat de plan Etat-Région
2000-2006) w innych sektorach gospodarki na
podstawie programu N° 2/99 FRAC

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conseil Régional du Limousin

27, Boulevard de la Corderie
F-87031 Limoges Cedex

Inne informacje Jeżeli system pomocy jest współfinansowany przez fundusze wspólnotowe,
proszę dodać:
Program pomocy jest współfinansowany ze środków wspólnotowych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach jednolitego dokumentu programo-
wego dla regionu Limousin — podśrodek 2.3.3. „Wsparcie dla rozpoczęcia
działalności i zdobywania kwalifikacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa”

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyłączeniem budownictwa okrętowego oraz innych sektorów, które podlegają szczególnym zasadom określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących wszelką pomoc państwa w ramach sektora.
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