
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 110/12)

Nr środka pomocy XE 2/07

Państwo członkowskie Republika Bułgarii

Region —

Nazwa programu pomocy Схема за предоставяне на държавна помощ за насърчаване на заетост по чл. 191-
193 от Закона за корпоративното подоходно облагане

(Shema za predostavyane na darzhavna pomosht za nasarchavane na zaetost po
chlen 191-193 ot Zakona za korporativnoto podohodno oblagane)

Podstawa prawna Закон корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), обнародван в ДВ бр. 105 от
22.12.2006 г., в сила от 1.1.2007 г.

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Roczna całkowita kwota na 2007 r. (1) 3 218 000 EUR (3 mln EUR)

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania programu nieograniczony

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie zatrudnienia Tak

Art. 5 Rekrutacja pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i
niepełnosprawnych

Tak

Art. 6 Zatrudnianie pracowników niepełnos-
prawnych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspólnoty (2) kwalifiku-
jące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z produkcją (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Министерство на финансите, Национална агенция по приходите

(Ministerstvo na finansite, Natsionalna agentsia po prihodite)

bd. Dondukov 52
Sofia
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Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

W przypadku pomocy wyno-
szącej powyżej 30 mln BGN
(15 milionów EUR) na 3 lata,
art. 193 ust. 2 stanowi, że
zwolnienie pozostaje w mocy,
jeśli spełnione zostały
powyższe warunki, a Komisja
wydała danej osobie zezwo-
lenie zgodnie z warunkami i
procedurą ustanowioną w
ustawie w sprawie pomocy
państwa

(1) Kwota przewidziana na podstawie danych udostępnionych przez Narodowy urząd ds. dochodów dotyczących kwoty podatku od osób
prawnych za rok 2005 zgodnie z art. 60, str. 2 ustawy CITA (uchylona).

(2) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i
dyrektyw regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

Nr środka pomocy XE 6/07

Państwo członkowskie Cypr

Region —

Nazwa programu pomocy Σχέδιο επιχορήγησης επιχειρήσεων/οργανισμών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
με ευέλικτες ρυθμίσεις του έργου «Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης» του
Μέτρου 1.4 «Προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» του
Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» για την
περίοδο 2004–2006.

Podstawa prawna Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 24ης Ιανουαρίου 2007

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 246 000 CYP

Gwarantowane pożyczki

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

Tak

Zgodnie z art. 5 rozporzą-
dzenia, 50 %

Data realizacji 1.2.2007

Czas trwania programu Do sierpnia 2008 r. dokonane zostaną wszystkie płatności na zobowiązania
zaciągnięte do tego czasu.

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie zatrudnienia

Art. 5 Rekrutacja pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i
niepełnosprawnych

Tak

Art. 6 Zatrudnianie pracowników niepełnos-
prawnych

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

Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λεωφ. Καλλιπόλεως
CY-1679 Λευκωσία
Τ.Θ. 20536
Τηλ. 22806000, Φαξ: 22376872
http://www.mlsi.gov.cy/kepa

Inne informacje Program pomocy jest finansowany w 50 % z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego UE

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia 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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