
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 124/06)

Numer pomocy XE 9/08

Państwo członkowskie Polska

Region Wielkopolska

Nazwa programu pomocy Program pomocy horyzontalnej na zatrudnienie dla przedsiębiorców udzielanej
na terenie Miasta Kalisza

Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm).

Uchwała nr XLIV/682/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla
przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,6 mln PLN

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

Data realizacji 6.12.2006

Czas trwania 2006

Cel pomocy Artykuł 4: Tworzenie zatrudnienia; 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

Prezydent Miasta Kalisza
ul. Główny Rynek 20
PL-62-800 Kalisz

(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 10/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Regione Basilicata

Nazwa programu pomocy Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 17 della L.R.
n. 28 del 28 dicembre 2007 per la realizzazione dei piani di reindustrializza-
zione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi inattivi sul
territorio della regione Basilicata

Podstawa prawna D.G.R n. 148 dell'11 febbraio 2008

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,67 mln EUR

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

Data realizacji 11.2.2008

Czas trwania 30.6.2008
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Cel pomocy Artykuł 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji i niepełnosprawnych

Sektory gospodarki Wszystkie sektory związane z produkcją (1)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Basilicata dipartimento formazione lavoro cultura e sport
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany w ramach programu operacyjnego EFS
na lata 2007–2013

(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 11/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region NUTS II Jihovýchod, NUTS II Jihozápad, NUTS II Moravskoslezsko, NUTS II
Severovýchod, NUTS II Severozápad, NUTS II Střední Čechy, NUTS II Střední
Morava, NUTS II Praha

Nazwa programu pomocy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podstawa prawna Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6 835,704 mln CZK

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

Data realizacji 15.2.2008

Czas trwania 31.12.2013

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
CZ-128 01 Praha 2

Inne informacje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999

(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 XE15/08

Państwo członkowskie Słowacja

Region 1. Regióny Západné Slovensko (územie Trnavského, Nitrianskeho a Trenčian-
skeho kraja), Stredné Slovensko (územie Žilinského a Banskobystrického
kraja) a Východné Slovensko (územie Košického a Prešovského kraja).

2. Región vymedzený územím Bratislavského kraja

Nazwa programu pomocy Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti doplnená podľa dodatku č. 4
k pôvodnej schéme XE 14/04, ktorá sa týmto mení
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Podstawa prawna Legislatíva EK:
— nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12.12.2002 o uplatňovaní článkov

87 a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na zamestnanosť (Ú. v. ES
L 337, 13.12.2002) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1976/2006
z 20. decembra 2006,

— nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12.1.2001 o aplikácii článkov 87 a 88
Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v.
ES L 10, 13.1.2001),

— Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc pre roky 2007 – 2013 pokiaľ
ide o veľké investičné projekty (Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006) a regionálna mapa
štátnej pomoci schválená podľa nových usmernení pre národnú regionálnu
pomoc na roky 2007 – 2013,

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde,

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Európskom
sociálnom fonde.

Legislatíva SR:
— zákon č. 231/1999 o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
— zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
— zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení

niektorých zákonov schváleným NR SR dňa 11. novembra 2003 s účin-
nosťou od 1. januára 2004,

— zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 145 mln SKK

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

Data realizacji 1.2.2008

Czas trwania 30.6.2008

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

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska ul. 4-6
SK-816 43 Bratislava

Inne informacje System jest współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE

(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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