
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 90/07)

Numer pomocy XE 1/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Magyarország teljes területe

Nazwa programu pomocy EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott munkahelyteremtő
támogatás

Podstawa prawna Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7,8 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.12.2006

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pozsonyi út 56.
H-1133 Budapest

Inne informacje Program jest finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG i mecha-
nizmu finansowego Norwegii. Węgierskie środki publiczne nie zostały wyko-
rzystane.

(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.

Numer pomocy XE 3/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati/inoccupati calabresi

Podstawa prawna Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approva-
zione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata
decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 16 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6 rozporządzenia
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Data realizacji 15.12.2006

Czas trwania 31.12.2006

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

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

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali,
cooperazione e volontariato
Piazza Matteotti, 7
I-88100 Catanzaro
Dirigente generale: dott. Franco Petramala
Tel. (39) 0961 72 76 42
E-mail: f.petramala@regcal.it

Inne informacje System pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w
ramach regionalnego programu operacyjnego Calabria 2000/2006. Działania
3.2, 3.4, 3.13.

(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.

Numer pomocy XE 4/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

Nazwa programu pomocy Aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili

Podstawa prawna Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, recante «Disposizioni in materia di
tributi regionali», articolo 5

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 5 i art. 6 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 30.6.2007

Cel pomocy Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych; Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Veneto
Segreteria regionale Bilancio e finanza
Direzione Risorse finanziarie
Tel. (39) 041 279 11 94
Santa Croce 1187
I-30125 Venezia

(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.
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Numer pomocy XE 5/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati provenienti da aziende e settori in
crisi della Calabria

Podstawa prawna Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approva-
zione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata
decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 16 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 15.12.2006

Czas trwania 31.12.2006

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

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

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria
Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali,
cooperazione e volontariato
Piazza Matteotti, 7
I-88100 Catanzaro
Dirigente generale: dott. Franco Petramala
Tel. (39) 0961 72 76 42
E-mail: f.petramala@regcal.it

Inne informacje System pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w
ramach regionalnego programu operacyjnego Calabria 2000/2006. Działania
3.2

(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.
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