
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 193/03)

Numer pomocy XE 19/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy Determinazioni in ordine alle linee guida per il sostegno all'assunzione ed al
mantenimento al lavoro di disabili psichici. Modifica alla dgr 2010/06.

Podstawa prawna L. 12 marzo 1999 n. 68
L.R. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili
e svantaggiate» ed in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regio-
nale per l'occupazione dei disabili
D.G.R. n. 2010 dell'1 marzo 2006 pubblicata sul BURL SEO n. 11 del 13 marzo
2006 «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro
presso cooperative sociali di persone disabili psichiche»

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,5 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 5.7.2007

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

Regione Lombardia — Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro
Via Cardano, 10 — Milano

(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 20/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy Determinazioni in ordine alle linee guida per il sostegno all'assunzione ed al
mantenimento al lavoro di disabili psichici. Modifica alla dgr 2010/06.
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Podstawa prawna L. 12 marzo 1999 n. 68
L.R. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili
e svantaggiate» ed in particolare l'art. 7 che dispone l'istituzione del Fondo regio-
nale per l'occupazione dei disabili
D.G.R. n. 2010 dell'1 marzo 2006 pubblicata sul BURL SEO n. 11 del 13 marzo
2006 «Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro
presso cooperative sociali di persone disabili psichiche»

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,5 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 5.7.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy 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 Lombardia — Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro
Via Cardano, 10 — Milano

(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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