
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének foglalkoztatásra nyújtott
állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági ren-

delet alapján nyújtott állami támogatásról

(2006/C 37/06)

(EGT–vonatkozású szöveg)

A támogatási határozat száma XE 2/04
(N616 A/B/2002)

Tagállam Hollandia

Régió Frízföld tartomány

A támogatási intézkedés megnevezése Fríz munkahelyteremtési terv 2003

Jogalap (Oorspronkelijke verordening Fries Banenplan 2003: vastgesteld door Provin-
ciale Staten d.d. 19 juni 2002, Rechtsgrondslag: art. 145 Provinciewet, Goedge-
keurd door de Europese Commissie bij Beschikking C(2002) 4252).

Aanpassing verordening Fries Banenplan 2003: vastgesteld door Provinciale
Staten d.d. 17 december 2003, besluit nr. 10 H. Rechtsgrond: art. 145 Provin-
ciewet.

Aangepaste artikelgewijze toelichting op het Fries Banenplan 2003: vastgesteld
door Gedeputeerde Staten d.d. 23 september 2003, geldt als beleidsregel op
grond van art. 4,81 van de Algemene Wet Bestuursrecht

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 1,5 millió EUR

A 2003 és 2005 közötti időszakra legfeljebb 4,5
millió EUR összegre nyújthatók be pályázatok. A
kifizetések 2003 és 2008 között történhetnek

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–
(5) bekezdése, valamint 5.
és 6. cikke szerint

Igen

A 2204/EK rendelet 4., 5., és 6.
cikkének alkalmazására az aláb-
biak vonatkoznak:

1. a támogatás a támogatható
költség legfeljebb 20 %-ára
vonatkozhat.

2. A támogatás maximális
összege az 1. bekezdéstől
eltérően csökken, ha azt az
EU-jogszabályok előírják (lásd
az EK által elfogadott eredeti
programot)

Végrehajtás időpontja 2003.1.1.

A támogatási program nyújtásának
időtartama

2005.12.31-ig

(Megj.: A Provinciale Staten (tartományi gyűlés) által 2003. december 17-én el-
fogadott módosítás is visszamenőlegesen érvényes 2003.1.1-től
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A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés

Az eredeti támogatási intézkedés célja:

A 2003. évi fríz munkahelyteremtési terv célja a (korlátozott)
kezdeti beruházásból fakadó foglalkoztatás támogatása (a
munkaerő-költségeket támogatja legalább 50 000 EUR kezdeti
beruházás esetén).

A jelen módosítás célja azon támogatható dolgozók körének
kismértékű bővítése a „munkanélküliség által veszélyeztetett
dolgozók” kategóriájának kialakításával

Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavál-
lalók felvétele

A program célja általában az „állástalan munkakeresők”
munkahelykeresésben való segítése, különös figyelemmel az
alábbi csoportokra: „hosszú távú munkanélküliek”, „idősek”,
„bevándorlók” és „a foglalkoztathatóságot érintő fogyatékos-
sággal élők”

Igen

6. cikk: Fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Érintett gazdasági ágazat – Valamennyi foglalkoztatási támogatásra jogosult közösségi
ágazat (1)

– A teljes feldolgozóipar (1)

– Valamennyi szolgáltatás (1)

– Egyéb

A program csak az alábbi ágazatokban nyújt támogatást a
vállalatoknak: ipar (ezen belül a nyersanyagokat és mezőgazda-
sági termékeket feldolgozó ipar), nagybani kereskedelem,
gondoskodás (SBI-kód: 85), üzleti szolgáltatások, építőipar,
vendéglátás, idegenforgalom és rekreáció. Az érintett vállalko-
zások méretére az Európai Bizottság jogi rendelkezésein kívüli
korlátozás nincs.
Az alábbiak nem támogathatók:

– a primer szektor vállalkozásai

– a személyek szállításáról szóló törvény értelmében enge-
délyhez kötött vállalkozások

– közhasznú vállalkozások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslan
Kapcsolattartók:
J. M. van Leeuwen
Tel. (31-58) 2925 544 (tárgyi kérdések)
A. J. Swart Ranshuysen-Veenema
Tel. (31-58) 2925 502 (jogi kérdések)

Cím:
Postbus 20.120
8900 HM Leeuwarden
Hollandia

(1) Kivéve a hajóépítési ágazatot és más olyan ágazatokat, amelyekre az adott ágazatban minden állami támogatást szabályozó rendele-
tekben és irányelvekben különleges szabályok vonatkoznak.

Támogatás száma XE 6/05

Tagállam Spanyolország

Régió Rioja

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Külkereskedelmi stratégiai program
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Jogalap Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
programa estratégico de comercio exterior

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Teljes éves összeg 21 600 EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)-(5) bekezdéseivel, valamint
5. és 6. cikkeivel összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.2.18.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő
munkavállalók felvétele

Nem

6. cikk: Fogyatékkal élő munkavállalók foglalkozta-
tása

Nem

Érintett gazdasági ágazat — Valamennyi, a foglalkoztatáshoz nyújtott támoga-
tásra jogosult ágazat (1)

— A teljes feldolgozóipar (1)

— Valamennyi szolgáltatás (1)

— Egyéb: Csak a D-csoport: A gazdasági tevékeny-
ségek nemzeti osztályzásában a feldolgozóipar
jogosult a támogatásra.

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Cím:
Muro de la Mata, 13-14
E-26071 Logroño (La Rioja)

A Bizottsághoz benyújtandó előzetes
bejelentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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