
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 84/03)

Pomoc nr XE 34/06

Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska

Region PL31 Lubelskie, PL 313

Nazwa programu pomocy Program pomocy publicznej na zatrudnienie (Lublin)

Podstawa prawna Art. 5 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2006 r. (Dz.U. Woj. Lubelskiego nr 243, poz. 3769)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna kwota 0,28 miliona EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 7.7.2006

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 niepełnospraw-
nych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Prezydent Miasta Lublin

Plac Łokietka 1
PL-20-950 Lublin
Tel. (081) 44 35 196

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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Pomoc nr XE 35/06

Państwo Członkowskie Polska

Region Kujawsko-pomorski

Nazwa programu pomocy Zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
horyzontalnej na zatrudnienie (Lubień Kujawski)

Podstawa prawna Art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z później-
szymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi
zmianami)

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 0,5 miliona PLN

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data wykonania 20.7.2006

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 niepełnospraw-
nych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

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

Tak

— Cała produkcja (1)

— Wszystkie usługi (1)

— Inne

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Rada Miejska

ul. Wojska Polskiego 29
PL-87-840 Lubień Kujawski

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.

Nr pomocy XE 36/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region Berlin

Nazwa programu pomocy Wytyczne w sprawie przyznawania dotacji na zatrudnianie asystentów ds. inno-
wacji w MŚP działających w obszarze gospodarczym Berlina

Numer środka pomocy nadany przez Komisję: N 501/2003
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Podstawa prawna Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Beschäftigung von Inno-
vationsassistenten/-assistentinnen in kleinen und mittleren Unternehmen der
Berliner Wirtschaft vom 1.1.2007

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 2 miliony EUR

Gwarantowane pożyczki —

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

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu Do 31.12.2007

W razie konieczności podjęte zostaną właściwe środki. Wszystkie zobowiązana
podjęte w ramach zezwolenia N 501/2003 uważa się za wiążące również dla
przedłużonego programu.

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

Tak

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracow-
ników niepełnosprawnych

Tak

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

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Referat II D
Martin-Luther-Str. 105
D-10825 Berlin

Inne informacje —

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak 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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