
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 239/04)

Numer pomocy XE 21/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Érintett régiók

Nazwa programu pomocy Foglalkoztatási támogatás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból

Podstawa prawna 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezeléséről és felhasználásáról

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 900 mln HUF; 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 4.7.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdu-
jących 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

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvéd u. 13-15.
H-1055 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 25/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Asturias

Nazwa programu pomocy Subvenciones a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los Centros
Especiales de Empleo

Podstawa prawna Real Decreto no 469/2006, de 21 de abril (B.O.E. de 22 de abril), por el que se
regulan las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los
Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo; bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Unidades de Apoyo a la Acti-
vidad Profesional de los Centros Especiales de Empleo aprobadas por Resolución
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias de 2 de agosto de
2007

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,56 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
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Data realizacji 1.10.2007

Czas trwania 30.9.2008

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

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

(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 27/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und des Sächsischen
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von aus
dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben der Förderperiode
2007-2013 (ESF-Richtlinie SMS/SMUL) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. 33/2007
S. 1095)

Podstawa prawna Landeshaushaltsordnung (SäHO)

Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) in der Förderperiode 2007 bis 2013

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2,4 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 17.8.2007

Czas trwania 31.12.2013

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdu-
jących 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

Sächsische Aufbaubank — Förderbank (SAB)
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

(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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