
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)

(2008/C 19/08)

Numer pomocy XE 30/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cataluña

Nazwa programu pomocy Programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a proyectos de
nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana

Podstawa prawna Resolución IUE/1254/2007, de 17 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de incentivos para la creación de ocupación vinculada
a proyectos de inversión empresarial considerados estratégicos para la economía
catalana y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de
4.5.2007)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3 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 5.5.2007

Czas trwania 30.6.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia

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

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
Paseo de Grácia, 129
Tel. (34) 934 767 200
E-08008 Barcelona
cidem@cidem.gencat.net

(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 31/07

Państwo członkowskie Węgry

Region Az őszes régió

Nazwa programu pomocy Foglalkoztatási támogatás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból

Podstawa prawna 242/2006 Korm. rendelet 92/N-92/O. §

201/2005 Korm rendelet

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 335,4 mln HUF

Całkowita 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 15.10.2007

Czas trwania 30.4.2011

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdują-
cych 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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pozsonyi út 56
H-1133 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.
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