
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 316/09)

Nr środka pomocy XE 26/07

Państwo członkowskie Francja

Region Toutes les régions de France métropolitaine et les départements d'outre-mer

Nazwa programu pomocy Régime cadre d'aides publiques à l'emploi

Podstawa prawna Règlement d'exemption (CE) no 2204/2002, prolongé par le règlement (CE)
no 1976/2006.

Pour l'État: articles L 2251-1, L 3231-1, L 4211-1 du CGCT; programmes
opérationnels national et régionaux des fonds structurels au titre de l'objectif
«compétitivité et emploi» ainsi qu'au titre de l'objectif «convergences» une fois
adoptés par la Commission européenne pour la période 2007-2013.

Pour les collectivités territoriales: articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT).

Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Program pomocy 200 mln EUR

Pomoc indywidualna

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4, 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 1.9.2007

Czas trwania pomocy Do 30.6.2008 r. (lub w razie potrzeby dłużej, jeżeli Komisja Europejska
podejmie decyzję o przedłużeniu tego programu lub rozporządzenia, na którym
się on opiera)

Cel pomocy Interwencje państwa na rzecz przedsiębiorstw w celu tworzenia miejsc pracy,
zatrudniania pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
i niepełnosprawnych oraz w celu pokrycia dodatkowych kosztów zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych

Sektory gospodarki Program ma zastosowanie do pomocy we wszystkich sektorach gospodarki,
włączając działania związane z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produk-
tami wymienionymi w załączniku I do Traktatu. Warunki stosowania programu
określają przepisy wspólnotowe, które wykluczają pomoc na rzecz przedsię-
biorstw:

— z sektora górnictwa węglowego,

— z sektora budownictwa okrętowego,

— z sektora transportu, jeżeli pomoc ułatwia tworzenie miejsc pracy
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Soit le ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable,
délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) pour l'État, soit les collectivités territoriales, chacun en ce qui le
concerne.

Correspondant: Pour l'État:

Ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable, déléga-
tion interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) pour l'État, soit les collectivités territoriales
1, avenue Charles Floquet
F-75015 Paris

Site:

http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/pat_
framedef_vf?OpenDocument

Correspondant: Pour les collectivités locales:

Ministère de l'intérieur (DGCL)
Place Beauvau
F-75800 Paris

Site:

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/Orga_territoriale/Organisation%20territoriale/
Interv_econo_col_ter.html
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