
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatáshoz nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rende-

lettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2006/C 71/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 3/04

Tagállam Spanyolország

Régió Kantábria

Támogatási program megnevezése Az agrártársulási folyamat előmozdítása Kantábriában

Jogalap Artículo 6o.1.A de la Orden 55/2003, de 11 de diciembre, por la que se regulan
y convocan ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria
(BOC del 22 de diciembre)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 0,05 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.1.1-től

A támogatási program időtartama 2004–2007

A támogatás célja 4. cikk, munkahelyteremtés Igen

5. cikk, hátrányos helyzetű és
fogyatékossággal élő munka-
vállalók alkalmazása

Nem

6. cikk, fogyatékossággal élő
munkavállalók alkalmazása

Nem

Érintett gazdasági ágazatok – Foglalkoztatási támoga-
tásban részesíthető összes
közösségi ágazat (1)

Nem

– A teljes feldolgozóipar (1) Nem

– Minden szolgáltatás (1) Nem

– Egyéb (minden mezőgazda-
sági ágazat)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Állattenyésztési, Földművelési és Halászati Minisztérium
Földművelési Főigazgatóság

Cím:
C/Gutiérrez Solana, s/n.
E-39011 Santander

Egyéb adatok Az idézett jogszabály által szabályozott egyéb támogatásokról – az EK-
Szerződés 87. és 88. cikkének értelmében – az Európai Bizottság kedvező hatá-
rozatot hozott (N 619/2002 támogatás)

A Bizottságnak előzetesen bejelen-
tendő támogatások

Az intézkedés kizárja a támo-
gatásokat, vagy a támogatá-
sokat – a rendelet 9. cikkének
megfelelően – a Bizottságnak
előzetesen be kell jelenteni.

Igen

(1) A hajógyártási ágazat kivételével minden olyan egyéb ágazat, amelyre az ágazatban nyújtott összes állami támogatásra hatályos
szabályzatokban és irányelvekben rögzített előírások érvényesek.
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Támogatás száma XE 19/04

Tagállam Németország

Régió Bajorország

A támogatási program megnevezése Új munkaviszonyok ösztönzése munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatá-
sokon keresztül:

Nem elegendő mértékben képzett munkanélküliek felvételének és üzemi betaní-
tásának támogatása új társadalombiztosítási kötelezettséggel járó munkavi-
szonyban, a munkanélküli felvételéhez nyújtott támogatásokon keresztül.

A támogatást Bajorország, mint 2. célkitűzésbe tartozó régió 2000–2006-ra
szóló Egységes Programozási Dokumentumának „Versenyképes vállalkozások –
jövőképes munkahelyek” című 2. prioritásának 4. „Modernizáció és versenyké-
pesség támogatása, és az endogén potenciál fejlesztése” című intézkedésében
leírtak szerint, illetve Bajorország, mint 2. célkitűzésbe tartozó régió 2000-
2006-ra szóló Programkiegészítő Dokumentumának „Új munkaviszonyok
támogatása munkáltatóknak munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatásokon
keresztül” című egyszeri [e] intézkedésében leírtak szerint nyújtják.

Jogalap BayVwVfG

BayHO (insb. Art. 23 und 44)

EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmergänzung zu Ziel 2
(Schwerpunkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 600 000 EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.27

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk: munkahelyteremtés

5. cikk: hátrányos helyzetű és
csökkent munkaképességű
munkavállalók alkalmazása

Igen

6. cikk: csökkent munkaképes-
ségűek alkalmazása

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi EU gazdasági
ágazat (1), amelyekben foglal-
koztatási támogatás nyújtható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Bayerisches Landesamt für Versorgung und Familienförderung

Címe:
Hegelstraße 2
D-95447 Bayreuth

Egyéb információ A program részben az ESZA eszközeiből kerül finanszírozásra.

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével össz-
hangban

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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Támogatás száma XE 7/05

Tagállam Lengyelország

Régió A Nuts nómenklatúra szerinti 3. szintű 1. régió (3.02.01.06)

A támogatási program megnevezése A vállalkozások ingatlanadó alóli mentesítése a horizontális támogatás kere-
tében.

Jogalap Uchwała Rady Miasta Jeleniej Góry w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z
podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 0,20 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. november 23.

A támogatási program időtartama 2006. december 31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékos munkavállalók
felvétele

6. cikk: Fogyatékos munkavál-
lalók foglalkoztatása

Érintett gazdasági ágazat – Valamennyi foglalkoztatásra
nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (1)

Igen

– A teljes feldolgozóipar (1) Igen

– Valamennyi szolgáltatás (1) Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Prezydent Miasta JELENIEJ Góry

Cím:
Plac Ratuszowy 58
PL-58-500 Jelenia Góra

Egyéb információ Ha a program közösségi alapokból társfinanszírozott, kérjük, egészítse ki a
következő mondattal:
A támogatási program társfinanszírozása nem közösségi forrásból történik.

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével össz-
hangban.

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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Támogatás száma XE 14/05

Tagállam Spanyol Királyság

Régió Extremadura

A támogatási program megnevezése Munkahelyteremtést ösztönző program: a szociális gazdaság kialakulásának
elősegítése

Jogalap Capítulo V del Decreto 136/2005, de 7 de junio publicado en el Diario Oficial
de Extremadura no 66, de 9 de junio de 2005

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 1,2 millió EUR

Garantált kölcsönök 1,2 millió EUR

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.7.11.

A támogatási program időtartama 2007.6.30-ig (2006.12.31-ig, amely 6 hónapos átmeneti időszakkal egészül ki)

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékos munkavállalók
felvétele

6. cikk: Fogyatékos munkavál-
lalók foglalkoztatása

Érintett gazdasági ágazatok – Valamennyi foglalkoztatásra
nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (1)

– A teljes feldolgozóipar (1)

– Valamennyi szolgáltatás (1)

– Egyéb: mezőgazdaság Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Dirección General de Empleo – Consejería de Economía y Trabajo de la Junta
de Extremadura

Cím:
Paseo de Roma s/n.
E-06800 Mérida
Kapcsolattartó: José Ramón Sánchez González (Jefe de Servicio de Autoempleo
y Economía Social)
Tel.: (34-92) 400 45 69
e-mail: jrsanchez@eco.juntaex.es

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

Az intézkedés kizárja a támo-
gatás nyújtását vagy a rendelet
9. cikkével összhangban a
Bizottsághoz történő előzetes
bejelentést igényel

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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Támogatás száma XE 16/05

Tagállam Lengyelország

Régió Az egész ország

A támogatási program megnevezése A mezőgazdasági ágazatot elhagyó személyek és a szerkezetváltás által veszé-
lyeztetettek számára kialakítandó munkahelyek támogatása.

Jogalap Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
(Dz.U. z 2004 r., nr 267, poz. 2653). Rozporządzenie weszło w życie 17
grudnia 2004 r.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg A támogatási rendszer keretében tervezett
kiadások:

– 2005-ben: 28 600 000 EUR:

– 21 075 000 ESZA-forrásból,
– 7 525 000 az állami költségvetésből.

– 2006-ban: 28 600 000 EUR:

– 21 075 000 ESZA-forrásból,
– 7 525 000 az állami költségvetésből.

A támogatási rendszer időtartamának végéig
(2006. december 31.) a kiadások teljes
összege várhatóan 57 200 000 EUR lesz.

A támogatási rendszer a következők kere-
tében valósul meg:

– a regionális fejlesztési programba integrált
2.3 sz. intézkedés – a mezőgazdasági
ágazatot elhagyó személyek átképzése

– a regionális fejlesztési programba integrált
2.4 sz. intézkedés – a szerkezetváltási
folyamat által veszélyeztetettek átképzése.

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. december 17.

A támogatási program időtartama 2006. december 31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munkavál-
lalók felvétele

Nem

6. cikk: Fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása Nem
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Érintett gazdasági ágazat – Valamennyi foglalkoztatásra nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (1)

Nem

– A teljes feldolgozóipar (1) Nem

– Valamennyi szolgáltatás (1) Nem

– Egyéb

A támogatás kedvezményezettjei csak azok a vállalko-
zások lehetnek, amelyek nem tartoznak a szerkezetátala-
kításon áteső ágazatokba, amelyek az alábbiak: barna- és
feketeszén-bányászat, acélipar (2) és hajógyártás

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Marszałek Województwa/Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego
ze względu na miejsce realizacji projektu/

Cím:
16 Urzędów Marszałkowskich/Wojewódzkich Urzędów Pracy w całym kraju

Egyéb információ A támogatási rendszert az Európai Szociális Alap társfinanszírozza a regionális
fejlesztési programba integrált 2.3 sz. intézkedés – a mezőgazdasági ágazatot
elhagyó személyek átképzése – és a 2.4 sz. intézkedés – a szerkezetváltási
folyamat által veszélyeztetettek átképzése – keretében.

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő 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.

(2) Az acélipar szerkezeti átalakításáról szóló, 2001. augusztus 24-i törvény (2001. évi 111. számú közlöny 1196. pont, 2003. évi 56.
számú közlöny 495. pont, 90. számú közlöny 844. pont, 139. számú közlöny 1325. pont, 2004. évi 12. számú közlöny 102. pont)
és a Gazdasági, Munkaügyi és Szociális Minisztériumnak a kohók és leányvállalataik jegyzékéről szóló 2004. február 23-i közleménye
(Monitor Polski 12. szám, 195. pont) által 2003. március 25-én módosított és kiegészített, a minisztertanács által 2003. január 10-én
elfogadott, „Az acélipar szerkezeti átalakítása és fejlődése Lengyelországban 2006-ig” című dokumentummal összhangban.
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