
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 90/08)

Numer pomocy XE 7/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa programu pomocy Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge 27 dicembre 2006, n. 296 — legge finanziaria 2007)

Lavoratrici donne rientrate nella definizione di lavoratore svantaggiato

Podstawa prawna Articolo 1, comma 266, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
introduce il comma 4 sexies all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1 mln EUR; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2008

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze
Via Pastrengo, 22
I-00187 Roma

(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 8/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise

Nazwa programu pomocy Aiuti all'occupazione

Podstawa prawna Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione direttoriale n. 164
del 23 ottobre 2006, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 31 del 31 ottobre 2006

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 0,62 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 50 % kosztów zatrudnienia w ciągu jednego roku od chwili zatrudnienia

Data realizacji 1.11.2006

Czas trwania 30.9.2008

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Molise — Direzione generale VI^
Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro
Via Toscana, 51
I-86100 Campobasso
Tel. (39) 0874 42 43 68
Fax (39) 0874 42 43 69
E-mail: c.iapalucci1197@regione.molise.it

(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 9/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bayern

Nazwa programu pomocy Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse:

Förderung der Einstellung und der betrieblichen Einarbeitung von nicht ausrei-
chend qualifizierten Arbeitslosen in neuen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse.

Die Förderung richtet sich nach der Beschreibung im EPPD zu Ziel 2 Bayern
2000-2006 in Schwerpunkt 2 „Wettbewerbsfähige Unternehmen — zukunftsfä-
hige Arbeitsplätze, Maßnahme 4“ Unterstützung der Modernisierung, der Wett-
bewerbsfähigkeit und Förderung des endogenen Potenzials, Einzelmaßnahme (e)
„Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse an
Arbeitgeber“ der Programmergänzung zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 (Programm-
regelung)

Podstawa prawna BayVwVfG, BayHO (insb. Art. 23 und 44)

EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmergänzung zu Ziel 2 (Schwer-
punkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,6 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 22.2.2007

Czas trwania 30.6.2008

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

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Hegelstraße 4
D-95447 Bayreuth

Inne informacje Program zostanie w części sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

(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 11/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Magyarország egész területe

Nazwa programu pomocy Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásának támo-
gatása, hátrányos helyzetű személyek és megváltozott munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás, valamint rehabilitációs célú
foglalkoztatás támogatása

Podstawa prawna A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 16. § és 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról,
valamint a Munkerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyúj-
tható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. §-a, 18. § (1)
bekezdés b) pontja és 19/B. §-a

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 78 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 17.2.2007

Czas trwania 30.6.2008
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Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych 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

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Alkotmány utca 3.
H-1054 Budapest

(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 12/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

Nazwa programu pomocy Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despobla-
miento

Podstawa prawna Sección 7a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las
ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despobla-
miento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 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 2.3.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych 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

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria
Conserjería de Ganadería
Edificio Europa
E-39011 Santander (Cantabria)
Tfno (34) 942 20 78 60

(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.

25.4.2007C 90/24 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


