
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 274/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy XE 23/06

Państwo członkowskie Cypr

Region Cypr

Nazwa programu pomocy Program tworzenia bodźców do zatrudniania osób w dużym stopniu niepełno-
sprawnych w sektorze prywatnym

Podstawa prawna Αποφάσεις Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθ. 57.798, ηµεροµηνίας 30.4.2004 και
αριθ. 62.534, ηµεροµηνίας 26.8.2005

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

Całkowita kwota roczna pomocy 0,425 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak: 60 % zarobków
rocznych

Data realizacji 4.7.2006 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie miejsc pracy

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

Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσία
CY-1480

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany w 50 % z Europejskiego Funduszu
Społecznego UE

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Nie

(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 24/06

Państwo członkowskie Cypr

Region Cypr

Nazwa programu pomocy Program tworzenia bodźców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (nieza-
leżnie od stopnia niepełnosprawności) w sektorze prywatnym

Podstawa prawna Αποφάσεις Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθ. 57.798, ηµεροµηνίας 30.4.2004 και
αριθ. 62.534, ηµεροµηνίας 26.8.2005

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

Całkowita kwota roczna pomocy 1,105 mln EUR

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

Tak: 40 % zarobków
rocznych

Data realizacji 4.7.2006 r.

Czas trwania programu Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie miejsc pracy

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

Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσία
CY-1480

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany w 50 % z Europejskiego Funduszu
Społecznego UE

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Nie

(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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