
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkozatással kapocslatos állami támogatásokra vonat-
kozó alkalmazásáról szóló 2002 december 12-i, 2204/2002. számú Rendelete alapján juttatott

állami támogatásokkal kapcsolatban a Tagállamok által nyújtott információ

(2005/C 278/10)

(Az EGT számára jelentőséggel bíró szöveg)

Támogatás száma XE 11/04

Tagállam Lengyelország

Régió Az egész ország területe

A támogatási program megnevezése A fogyatékos személyek emelt foglalkoztatási költségeinek megtérítése.

Jogalap Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.) — art.
25 ust. 2, 3 i 3a, art. 26a ust. 1-5 oraz art. 26d ust. 1 w związku z art. 15, 17,
19, i 20 ust. 1;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym
osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 114, poz. 1194)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Éves teljes összege 1 900 000 PLN

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A Rendelet 4. cikke 2-5 bekezdései és 5-6.
cikkei szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.5.19

A rendszer vagy egyedi támogatás
időtartama

2007.6.30-ig

A támogatás célja 4. cikk: Foglalkoztatás létesítése Nem

5. cikk: A hátrányos helyzetű dolgozók felvétele Nem

6. cikk: Fogyatékos dolgozók foglalkoztatása Igen

A támogatással érintett gazdasági
ágazatok

— A Közösség (1) valamennyi ágazata jogosult
a foglalkoztatási támogatás megszerzésére

Igen

— Az egész termelés (1) Nem

— Valamennyi szolgáltatás (1) Nem

— Egyéb Nem

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Megnevezés:

A Fogyatékos Személyek Állami Rehabilitációs Alapja

Címe:

Al. Jana Pawła II 13, PL-Warszawa, tel. +48 22 620 03 51 387 mellék

Megnevezés:

Társadalombiztosítási Intézet

Címe:

Ul. Czerniakowska 16, PL-Warszawa

Egyéb információk A támogatási program a 2004-2006-os évi Operatív Humán Erőforrás-fejlesz-
tési Program keretében az Európai Szociális Alap (link) által kerül társfinanszíro-
zásra; 1.4. eszközök: A rokkant személyek szakmai és társadalmi integrációja,
Projekt: a fogyatékos személyeket foglalkoztató vállalkozók bértámogatása, a
fogyatékos dolgozók magasabb foglalkoztatási költségei és alacsonyabb termelé-
kenysége kiegyenlítésére.

A Bizottság előzetes ellenjegyzését
igénylő támogatás

A Rendelet 9. cikkének megfelelően Igen

(1) Kivétel: a hajógyártási és egyéb ágazatok, melyek az ágazaton belüli állami támogatást szabályozó rendeletek és irányelvek terén
különleges szabályozásban részesülnek.
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Támogatás száma XE 14/04

Tagállam Szlovák Köztársaság

Régió 1. Az 1. célkitűzés (A fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális
alkalmazkodásának elősegítése) keretében állami támogatásra jogosult régiók
azok, amelyekben a vásárlóerő-paritáson mért, az utolsó három évre vonat-
kozó, egy főre eső GDP nem éri el az Európai Uniós átlag 75%-át. 2002.
március 1. óta az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdés a) pontja szerinti
státuszt élvez Nyugat-Szlovákia (Trnava, Nitra és Trenčín körzete), Közép-
Szlovákia (Žilina és Banská Bystrica körzete) és Kelet-Szlovákia (Košice és
Prešov körzete).

2. A 3. célkitűzés (az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rend-
szerek kiigazításának és korszerűsítésének támogatása) keretében az 1.
célkitűzés hatókörén kívül eső régiók jogosultak állami támogatásra. Az EK-
Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjával összhangban, ezek olyan
régiók, amelyekben a vásárlóerő-paritáson mért, az utolsó három évre
vonatkozó, egy főre eső GDP meghaladja az Európai Uniós átlag 75%-át.
2002. március 1. óta az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdés c) pontja
szerinti státuszt élvez a Bratislava körzet területe által kijelölt régió.

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Állami támogatási program a foglalkoztatás elősegítésére

Jogalap Právnym rámcom poskytovania štátnej pomoci na zamestnanosť je nariadenie
Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87
a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na zamestnanosť a zákon NR SR
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o štátnej pomoci“). Poskytovanie štátnej pomoci sa riadi aj ustanove-
niami nariadenia Komisie (EK) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným
podnikom a Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné
projekty, ako aj nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999
z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde a nariadenia Rady
1260/1999/ES ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych
fondoch, zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti soci-
álnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom 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 účinnosťou od 1. januára 2004, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállalko-
zásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Tervezett éves kiadás (ESZA és állami költ-
ségvetési forrásokból)

27,2 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(6) bekezdésének és az 5. és 6. cikkének
megfelelően

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. július 7. – Az Obchodný vestník (üzleti magazin) lapban történő közzététel
időpontja

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Támogatás célja 4. cikk Munkahelyteremtés igen

5. cikk Hátrányos helyzetű és csökkent munkaképességű
munkavállalók felvétele

igen

6. cikk Csökkent munkaképességűek foglalkoztatása igen

Érintett gazdasági ágazatok — Valamennyi közösségi ágazat (1) jogosult a foglalkoztatási
támogatásra

igen

— teljes feldolgozóipar (1) igen

— minden szolgáltatás (1) igen

— egyéb igen
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium

Cím:

Špitálska 4-6
SK-816 43 Bratislava

Név:

Munkaügyi, szociális és családügyi központi hivatal

Cím:

Župné námestie 5-6
SK-812 67 Bratislava

Egyéb információ A támogatás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával zajlik

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkének megfelelően igen

(1) A hajógyártási ágazat, valamint az ágazaton belüli állami támogatásokat szabályozó rendeletekben és irányelvekben szereplő speciális
szabályokkal szabályozott egyéb ágazatok kivételével.

Támogatás száma XE 15/04

Tagállam Lengyelország

Régió Az egész ország területe

A támogatási program megnevezése Intervenciós munkák

Jogalap Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne

Rozporządzenie weszło w życie 16.7.2004 r. (Dz.U. nr 161 poz. 1683)

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Art. 60

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Éves teljes összege 56,6 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A Rendelet 4. cikke 2-5 bekezdései és 5-6.
cikkei szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.7.16.

A rendszer vagy egyedi támogatás
időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Foglalkoztatás létesítése Igen

5. cikk: A hátrányos helyzetű dolgozók felvétele Igen

6. cikk: Fogyatékos dolgozók foglalkoztatása

A támogatással érintett gazdasági
ágazatok

— A Közösség (1) valamennyi ágazata jogosult
a foglalkoztatási támogatás megszerzésére

Igen

— Az egész termelés (1) Igen

— Valamennyi szolgáltatás (1) Igen

— Egyéb
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Megnevezés:

Járási vezetők

Címe:

kb. 400 intézmény az egész ország területén

Egyéb információk A program többek között lehetővé teszi az ÁOPHEF (ESZA) keretében történő
intervenciós munkák szervezését

A Bizottság előzetes ellenjegyzését
igénylő támogatás

A Rendelet 9. cikkének megfelelően Igen

(1) Kivétel: a hajógyártási és egyéb ágazatok, melyek az ágazaton belüli állami támogatást szabályozó rendeletek és irányelvek terén
különleges szabályozásban részesülnek

A támogatás száma XE 16/04

Tagállam Német Szövetségi Köztársaság

Régió Land Niedersachsen (Alsó-Szászország)

A támogatási program megnevezése Az „Unternehmen JugendPlus”(a fiatal vállalkozókért) program keretében megva-
lósuló intézkedésekhez való hozzájárulások engedélyezéséről szóló irányelv.

Jogalap § 44 Landeshaushaltsordnung

Éves támogatási összeg Teljes összeg évente Előreláthatólag 4,4 mó EUR

Kölcsönre vállalt kezesség

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (5) bekezdésével,
valamint 5. és 6. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.1.

A program időtartama 2007.6.30-ig

A támogatás célja 4. cikk munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő
munkavállalók alkalmazása

Igen

6. cikk: Fogyatékkal élők foglalkoztatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok — Minden olyan uniós gazdasági ágazat (1),
ahol foglalkoztatási támogatások adhatók

Igen

— A teljes feldolgozóipar (1) Igen

— Minden szolgáltatás (1) Igen

— Egyebek Igen

A támogatást megadó hatóság neve és
címe

Megnevezés:

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (Alsó-Szászországi Befekte-
tési és Fejlesztési Bank)

Címe:

Günther-Wagner-Allee 14
DE-30177 Hannover
Tel: (49) 0511/30031381
Email: edmund.rohde@nbank.de

Egyéb információk A program finanszírozása részben közösségi forrásokból történik-e:

Nem

Bejelentési kötelezettség A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) A hajógyártás és más olyan ágazatok kivételével, amelyekre a rendeletek és az irányelvek speciális támogatási szabályokat írnak elő.
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Támogatás száma XE 21/04

Tagállam Lengyelország

Régió Az egész ország területe

A támogatási program megnevezése A munkanélküliek számára létesített munkahelyek felszerelése és felszerelt-
ségének bővítése, valamint munkanélkülieknek nyújtott támogatás gazdasági
vállalkozás létesítésére

Jogalap Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyzna-
wania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i
refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz
wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. nr 196, poz. 2018) — wydane na
podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 września 2004 r.

A támogatási program keretében tervezett
éves kiadás

Éves teljes összege:

2004 – 20 millió EUR,

2005 – 40 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A Rendelet 4. cikke 2-5 bekezdései és 5-6.
cikkei szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.8.

A rendszer vagy egyedi támogatás időtar-
tama

2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Foglalkoztatás létesítése Igen

5. cikk: A hátrányos helyzetű dolgozók
felvétele

Igen

6. cikk: Fogyatékos dolgozók foglalkozta-
tása

A támogatással érintett gazdasági
ágazatok

— A Közösség (1) valamennyi ágazata
jogosult a foglalkoztatási támogatás
megszerzésére

Igen

— Az egész termelés (1) Igen

— Valamennyi szolgáltatás (1) Igen

— Egyéb Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Megnevezés:

Járási vezetők

Címe:

kb. 340 intézmény az egész ország területén

Egyéb információk Amennyiben a támogatás Közösségi alapokból kerül kifizetésre, a következő
mondatot kell hozzáadni:

A támogatás társkifizetője a ÁOP HEF (ESZA)

A Bizottság előzetes ellenjegyzését
igénylő támogatás

A Rendelet 9. cikkének megfelelően Igen

(1) Kivétel: hajógyártási, bányászati és szállítási ágazat; exporttal kapcsolatos tevékenység, amennyiben a támogatás közvetlenül kapcso-
lódik az exportált termékek mennyiségéhez, forgalmazó hálózatok létesítéséhez és működéséhez, valamint az export tevékenységgel
kapcsolatos egyéb folyó kiadásokhoz; az importált árukkal szemben előnyt élvező hazai áruk felhasználásának feltételéhez kötött
támogatás
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