
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 77/08)

Nr środka pomocy XE 31/06

Państwo członkowskie Węgry

Region cały kraj

Nazwa programu pomocy Pomoc dla osób chcących zawrzeć umowę o pracę w kategorii praca chroniona
oraz pomoc na koszty rehabilitacji, jak również na wyrównanie innych kosztów

Podstawa prawna 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 98 mln EUR (budżet na okres
od 1.1.2007 do 30.6.2007)

Gwarantowane pożyczki —

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

Tak

Data realizacji 1.1.2006

Czas trwania programu Pierwotne ograniczenie czasowe: do 31.12.2006; nowe ograniczenie czasowe:
do 30.6.2007

Cel pomocy Artykuł 4: tworzenie zatrudnienia

Artykuł 5: rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji i niepełnos-
prawnych

Artykuł 6: zatrudnianie pracowników niepeł-
nosprawnych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z
produkcją (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alkotmány u. 3.
H-1054 Budapest

Inne informacje —

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 określonym w rozporządze-
niach i dyrektywach regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr środka pomocy XE 32/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de La Rioja

Nazwa programu pomocy Pomoc na rzecz stałego zatrudniania w przedsiębiorstwach technologicznych w
Comunidad Autónoma de La Rioja

Podstawa prawna Orden de 3 de noviembre de 2006 (BOR núm. 150, de 14 de noviembre), de la
Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las Bases reguladoras
de concesión de ayudas a la contratación estable en empresas de base tecnoló-
gica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR no 150, de
14.11.2006)
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 0,2 mln EUR

Gwarantowane pożyczki Nie

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2–5 i art. 5 i 6 rozpo-
rządzenia

Tak

Data realizacji 15.11.2005

Czas trwania programu Do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdu-
jących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6: Zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych

Nie

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory (1) Wspólnoty kwalifi-
kujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z
produkcją (1)

Nie

— Wszystkie usługi (1) Nie

— Inne Nie

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Servicio Riojano de Empleo

C/Portales
46. 26071 Logroño
Teléfono 941291100
E-La Rioja

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

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.

Pomoc nr XE 33/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Północny 1.6

Nazwa programu pomocy Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, tworzących nowe miejsca
pracy związane z nowymi inwestycjami.

Podstawa prawna — art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591),

— art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,2586 mln EUR

Gwarantowane pożyczki —

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

Tak
art. 4 ust. 2-5

Data wykonania 3.11.2006

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji oraz
pracowników niepełnosprawnych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełno-
sprawnych
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Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

— Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifi-
kujące się do przyznania pomocy w
zakresie zatrudnienia

Tak

— Cała produkcja (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1
PL-82-300 Elbląg

Inne informacje —

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 regulu-
jących pomoc państwa w ramach sektora.
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