
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 231/08)

Numer pomocy XE 22/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Bayern

Nazwa programu pomocy Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse:

Förderung der Einstellung und der betrieblichen Einarbeitung von nicht aus-
reichend 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 — zukunfts-
fähige 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 9.8.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej 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 2
D-95447 Bayreuth

Adres internetowy —

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.
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Numer pomocy XE 23/07

Państwo członkowskie Cypr

Region —

Nazwa programu pomocy Σχέδιο καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργοδοτού-
μενα άτομα με αναπηρία

Podstawa prawna Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.798, ημερομηνίας 30.4.2003

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,03 mln CYP; 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 3.9.2007

Czas trwania 31.12.2007

Cel pomocy Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji i niepełnosprawnych

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
CY-1480 Λευκωσία

(Tmima Ergasias, Ypoyrgeio Ergasias kai Koinonikon Asfaliseon
CY-1480 Nicosia)

Adres internetowy —

Inne informacje —

(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 24/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Asturias

Nazwa programu pomocy Subvenciones a los promotores de proyectos de empleo con apoyo

Podstawa prawna Real Decreto no 870/2007, de 2 de julio (B.O.E. de 14 de julio), por el que se
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo; bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a los promotores de proyectos de empleo
con apoyo aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias de 2 de agosto de 2007

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,12 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 1.10.2007

Czas trwania 30.9.2008

Cel pomocy Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do pomocy w zakresie zatrud-
nienia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Plaza de España, 1, planta baja
E-33007 Oviedo (Asturias)

Adres internetowy —

Inne informacje —

(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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