
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 90/06)

Numer pomocy XE 6/08

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa programu pomocy Refundacja 60 % kosztów płacy osoby niepełnosprawnej za okres jednego roku
od dnia jej zatrudnienia

Podstawa prawna Art. 26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776,
z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
(Dz.U. nr 194, poz. 1405)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 12,96 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–5 i art. 5 i 6 rozporządzenia

Data realizacji 7.11.2007

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

314 starostów i 65 prezydentów miast na prawach powiatu
http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=121&id=326

(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 7/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad valenciana

Nazwa programu pomocy Subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales
para el ejercicio 2008

Podstawa prawna Orden de 27 de diciembre de 2007, de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de Subvenciones públicas
destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2008
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Roczne wydatki planowane w ramach
programu

Całkowita kwota roczna
pomocy

Wnioski rozpatrywane z wyprzedzeniem. Kwota
dotacji budżetowej zostanie dopiero opublikowana.

Do czasu ostatecznego zatwierdzenia i opubliko-
wania kwoty dotacji kwota dotacji została tymcza-
sowo ustalona na około 22 453 000 EUR na
wszystkie wydatki na mocy aktu stanowiącego
podstawę prawną

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 6 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia Tak

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania programu pomocy Do 31.12.2008

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia Nie

Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i niepełnos-
prawnych

Nie

Artykuł 6: Dodatkowe koszty zatrudnienia pracow-
ników niepełnosprawnych

Tak

Sektory gospodarki Wszystkie sektory wspólnotowe kwalifikujące się
do pomocy na zatrudnienie (1)

Tak

— Wszystkie sektory przemysłowe (1) Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Pozostałe sektory Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Avda. Navarro Reverter, 2
E-46004 Valencia

Inne informacje Jeśli program pomocy jest współfinansowany z funduszy wspólnotowych, proszę
dodać następujące zdanie:

Program pomocy jest współfinansowany z programu: Programa Operativo
Regional de la CCVV 2007–2013. Nr ref.: 2007ES052PO003 (który zostanie
wkrótce zatwierdzony)

Pomoc podlegająca wymogowi wcześ-
niejszego zgłoszenia Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i
dyrektyw regulujących pomoc państwa w ramach sektora.
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