
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 286/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer środka pomocy XE 17/05

Państwo członkowskie Republika Węgierska

Region całe Węgry

Nazwa programu pomocy Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében nyújtott
beruházási támogatás (Pomoc na inwestycje związane z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych)

Podstawa prawna A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet 19/B. §-a.

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

W 2005 r. 1 mld HUF

Maksymalna intensywność pomocy Przedsiębiorstwa, które ponoszą bezpośrednio dodatkowe koszty ze względu na
zatrudnianie osób niepełnosprawnych mogą otrzymać pomoc na zatrudnianie
osób niepełnosprawnych do wysokości 100 % dodatkowych kosztów.

Data realizacji Beginn der Beihilferegelung: 1 stycznia 2005 r.

Czas trwania programu Do: 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy Pomoc na inwestycje związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych:
tworzenie, modernizacja i rozwój miejsc pracy, zakładanie, instalowanie, rozbu-
dowa lub dostosowywanie i zwiększanie bezpieczeństwa elementów ułatwiają-
cych funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz nabywanie, dostosowy-
wanie i zwiększanie bezpieczeństwa narzędzi pracy

Sektory gospodarki — wszystkie sektory Wspólnoty (1)

— wszystkie sektory związane z produkcją (1)

— wszystkie usługi (1)

— inne (należy wyliczyć)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

H-1054 Budapest, Alkotmány utca 3.
Telefon: (36-1) 473-8100
Faks: (36-1) 473-8101
E-Mail: info@fmm.gov.hu

Inne informacje Pomoc może zostać przyznana na pracę chronioną zgodnie z art. 6 rozporzą-
dzenia nr 2204/2002/WE.

(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 28/06

Państwo członkowskie Malta

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy na zatrudnienie ETC

Podstawa prawna Employment and Training Services Act (Cap. 343)

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

Całkowita kwota roczna pomocy 1 mln EUR

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

Data realizacji 1.9.2006

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r. (1)

Cel pomocy Art.4 Tworzenie zatrudnienia nie

Art.5 Rekrutacja pracowników znajdujących się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

tak

Art. 6 Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych

tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory wspólnotowe (2) kwalifikujące się
do pomocy w zakresie zatrudnienia

tak

— wszystkie sektory związane z produkcją (2)

— wszystkie usługi (2)

— pozostałe

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Employment and Training Corporation

Head Office
Hal-Far, P.O. Box 20,
MT-Birzebbuga, BBG 01

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia tak

(1) Program zostanie dostosowany zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie po przeglądzie rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2204/2002.

(2) 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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