
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 182/07)

Numer pomocy XE 14/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Magyarország egész területe

Nazwa programu pomocy HEFOP 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése (Programme HEFOP 1.1
Prévention et traitement du chômage) — Aide à la participation au marché du
travail (aide à l'emploi)

Podstawa prawna A 2002–2006. évi Humánerőforrás Operatív Program 1.1. intézkedése: a
munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhas-
ználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM
együttes rendelet

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy 25,79 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 28.3.2007

Czas trwania Do 31.12.2007

Cel pomocy Art. 4 Tworzenie zatrudnienia

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

Tak

Art. 6 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

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

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

H-1066 Budapest
Mozsár utca 16.
Adres pocztowy:
H-1133 Budapest
Pozsonyi út 56.
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Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany zgodnie z następującymi aktami:
— 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellá-

tásáról
— 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az

Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó
támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési el irányzatok felhasználásának
részletes szabályairól;

— 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást el segít támogatásokról,
valamint a Munkaer piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére
nyújtható támogatásról

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.

Numer pomocy XE 16/07

Państwo członkowskie Słowenia

Region Slovenia

Nazwa programu pomocy Programi Zaposlovanja

Podstawa prawna 8. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list
RS, št. 5/07) ter Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 25 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

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

Data realizacji 20.4.2007

Czas trwania Do 31.12.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Tak

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

Tak

Artykuł 6: Zatrudnianie pracowników niepełnospraw-
nych

Tak

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory Wspólnoty kwalifikujące się do
pomocy w zakresie zatrudnienia (1),
(z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego,
transportu, wydobycia węgla i przedsiębiorstw znaj-
dujących się w trudnej sytuacji)

Tak

— wszystkie sektory związane z produkcją Tak

— wszystkie usługi (1) Tak

— inne Tak
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Direktorat za trg dela in zaposlovanje

Kotnikova 5
SLO-1000 Ljubljana
(386-1) 369 76 56
zoran.kotolenko@gov.si

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany z funduszy wspólnotowych, proszę
dodać następujące zdanie:
Program pomocy jest współfinansowany z (nazwa funduszu).
Program pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

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.
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