
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 278/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XE 18/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

Nazwa programu pomocy Program zatrudnienia osób po 50 roku życia

Podstawa prawna het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormge-
geven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding, inzonderheid op artikel 5 en op artikel 13

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 30 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Zgodnie z art. 5

Główny cel na podstawie art. 5 Cel środka: Za pomocą tego środka pomocy Flandria zamierza zachęcać praco-
dawców do zatrudniania większej liczby pracowników powyżej 50 roku życia.

Obniżenie kosztów płac ograniczono do starszych bezrobotnych, ponieważ w
tej grupie docelowej to właśnie wysokie koszty płac, często połączone z uprze-
dzeniami żywionymi w stosunku do starszych pracowników, są czynnikiem
utrudniającym zatrudnianie. Przedsiębiorstwo zatrudniające bezrobotnego
powyżej 50 roku życia, który zarejestrowany jest na co najmniej 14 dni przed
zatrudnieniem we VDAB (flamandzkim urzędzie pośrednictwa pracy i kształ-
cenia zawodowego), może otrzymać premię za zatrudnienie, jeżeli spełnia ono
warunki określone w art. 4 środka.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 3 000 EUR (kwartalnie) w przy-
padku wynagrodzenia brutto przekraczającego kwartalnie 10 500 EUR

Data realizacji 1.4.2006 r.

Czas trwania programu Nieokreślony

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Nie dotyczy

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

Tak

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Nie dotyczy

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, VDAB

Keizerslaan 11
B-1000 Brussel
Kontakt:
dhr. Fons Leroy: (32-2) 506 15 34
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Dalsze informacje — Środek ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw, objętych ustawą z
dnia 5 grudnia 1968 r. dotyczącą umów zbiorowych oraz komisji wielo-
stronnych, których miejsce działalności operacyjnej mieści się we Flandrii,
lub które zobowiążą ustanowić swoje miejsce działalności operacyjnej we
Flandrii w czasie 5 kwartałów, licząc od dnia zatrudnienia pracownika
powyżej 50 roku życia.

— Środek nie ma zastosowania do przedsiębiorstw, w których koszty płac w
roku poprzedzającym wniosek o premię za zatrudnienie finansowane są w
ponad 50 % z dotacji udzielonych przez władze federalne lub flamandzkie

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Nie dotyczy

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, w przypadku których w rozporządzeniach i dyrektywach przewi-
dziano specjalne zasady dotyczące wszystkich rodzajów pomocy państwa w danym sektorze.
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