
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 275/06)

Numer pomocy XE 36/08

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa programu pomocy Pomoc na zatrudnienie udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawa prawna Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w szczególności priorytety: I, VI, VII-) —
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o
podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (M.P. nr 82, poz. 877)
— Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-

tyki rozwoju (Dz.U. 227, poz. 1658 z późn. zm.),
— Rozdziały 1, 2, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 90, poz. 557)

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln EUR

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

Data realizacji 6.5.2008

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

Departament Wdrażania EFS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4a
PL-00-513 Warszawa
Tel. (48-22) 693 59 54
Fax. (48-22) 693 40 72
Email: elzbietawojtowicz@mpips.gov.pl

Inne informacje Program pomocy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

(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 37/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

Nazwa programu pomocy Inserimento lavorativo di disoccupati svantaggiati mediante incentivo
all'occupazione dell'area di Vibo Valentia
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Podstawa prawna Decreto Dirigente Generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 13176
del 12 settembre 2007 — pubblicato sul BURC — parte III — 21 settembre
2007 n. 38. Avviso pubblico per la presentazione per il sostegno
dell'inserimento lavorativo di disoccupati svantaggiati mediante incentivo
all'occupazione dell'area di Vibo Valentia

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6,58 mln EUR

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

Data realizacji 15.5.2008

Czas trwania 31.12.2008

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

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

Inne informacje System pomocy jest współfinansowany zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1784/1999 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach
regionalnego programu operacyjnego Calabria 2000/2006. Działanie 3.4 —
Integracja i reintegracja grup w niekorzystnej sytuacji

(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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