
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)

(2008/C 194/08)

Numer pomocy XE 20/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Nazwa programu pomocy Programa de empleo con apoyo y enclaves laborales

Podstawa prawna Orden de 6 de abril de 2006, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapa-
cidad y que realiza su convocatoria para el ejercicio 2006. (BORM no 96 de 6 de
abril de 2006)

Orden de 15 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente las bases reguladoras
de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad (BORM no 73, de 29 de marzo de 2007)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,093 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2007

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

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es

(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 21/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Nazwa programu pomocy Programa de fomento del establecimiento de trabajadores autónomos

Podstawa prawna Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo
(BORM no 68, de 23 de marzo de 2007)

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del
Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,076 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2007

Czas trwania 31.12.2007

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

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es

(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 22/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Nazwa programu pomocy Programa de fomento del empleo

Podstawa prawna Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo
(BORM no 68, de 23 de marzo de 2007).

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del
Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007).

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación
de 11 de diciembre de 2007, por la que se publican los créditos que, con
carácter adicional, se imputan a la convocatoria para la concesión de subven-
ciones del programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad y del Autoem-
pleo, aprobada por Resolución de 27 de marzo de 2007 (BORM no 289, de 17
de diciembre de 2007)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,6 mln EUR

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

Data realizacji 1.1.2007

31.7.2008 C 194/13Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Czas trwania 31.12.2007

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

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es/

(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 23/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Cantabria

Nazwa programu pomocy Fomento del asociacionismo agrario en Cantabria

Podstawa prawna Artículo 7 de la Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan para el año 2008 las ayudas para el fomento
del asociacionismo agrario en Cantabria (BOC del 16 de abril)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,05 mln EUR

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

Data realizacji 17.4.2008

Czas trwania 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 Inne (rolnictwo) (1)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
C/ Gutiérrez Solana, s/n.
E-39011 Santander

Inne informacje Dokładne informacje na temat innych systemów pomocy przewidzianych w tej
decyzji są zgłaszane Komisji na mocy rozporządzeń (WE) nr 1857/2006 oraz
(WE) nr 70/2001

(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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