
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 290/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr XE 3/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Obszar całej Polski

Nazwa programu pomocy Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i
urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w
sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomie-
szczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrud-
nienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U. nr
215, poz. 2186)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna, całościowa kwota 3 mln EUR

Gwarantowane pożyczki EUR 0

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

Data wykonania 16.10.2004

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 30.6.2007

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Nie

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w nieko-
rzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

Nie

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do przy-
znania pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

Cała produkcja (1) Nie

Wszystkie usługi (1) Nie

Inne Nie

Nazwa i adres organu przy znającego
pomoc

Starostowie powiatów

Inne informacje Program pomocowy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów
Ludzkich na lata 2004 —2006 (SPO-RZL); Działanie 1.4: Integracja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych

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
regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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Pomoc nr XE 25/05

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo Świetokrzyskie, Powiat Starachowicki, Gmina Starachowice

Nazwa programu pomocy Uchwała nr V/7/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2005
roku w sprawie przyjęcia „Programu pomocy przedsiębiorcom na zatrudnienie”

Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dn.
8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 12.1.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,15 milion EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 5.8.2005

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnos-
prawnych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnospraw-
nych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Prezydenta Miasta Starachowice

PL-27-200 Starachowice
ul. Radomska 45

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
regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr środka pomocy XE 27/06

Państwo członkowskie Węgry

Region Észak-Alföld

Nazwa programu pomocy lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc
indywidualną

Program pomocy na rzecz tworzenia miejsc pracy Mátészalka

Podstawa prawna Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2006. (VIII.8.) rendelet

Roczne wydatki planowane w ramach
programu lub całkowita 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. 2-6, art. 5 i art. 6 rozporzą-
dzenia

tak

Data realizacji 1 września 2006 r.

Czas trwania programu do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy 4. art. 4: tworzenie miejsc pracy tak

5. art. 5: rekrutacja osób w niekorzystnej sytuacji i
niepełnosprawnych

6. art. 6: zatrudnianie osób niepełnosprawnych

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

tak

Wszystkie sektory związane z produkcją (1)

Wszystkie usługi (1)

Inne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Mátészalka Város Önkormányzata

Hősök tere 9.
H-4700 Mátészalka

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany z funduszy wspólnotowych,
proszę dodać następujące zdanie:

Program pomocy jest współfinansowany z (nazwa funduszu)

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.
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