
Az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalma-
zásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami

támogatásról a tagállamok által szolgáltatott információ

(2006/C 171/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 22/05

Tagállam Lengyelország

Régió Az ország teljes területe

A támogatási program megnevezése Az EQUAL közösségi kezdeményezésen alapuló program Lengyelország vonat-
kozásában a 2004–2006 közötti időszakban elnevezésű operatív program kere-
tében történő foglalkoztatás

Jogalap Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie
w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września
2005 r.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 81,52 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005.9.1.

A támogatási program időtartama 2006. december 31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munka-
vállalók felvétele

Igen

6. cikk: Fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása Igen

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

Igen

– A teljes feldolgozóipar (1)

– Valamennyi szolgáltatás (1)

– Egyéb

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium)

Cím:

Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-Warsawa

Egyéb információ A támogatási rendszer az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, és
foglalkoztatási támogatás nyújtását teszi lehetővé Lengyelország számára az
EQUAL közösségi kezdeményezésen alapuló program keretében a 2004–2006
közötti időszakban.

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.
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Támogatás száma XE 23/05

Tagállam Málta

A támogatási program megnevezése Levonásokra és adójóváírásokra (általános és különleges minősítések) vonatkozó
előírások 2005, LN 335/2005

Jogalap Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 0,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005-ös pénzügyi év

A támogatási program időtartama 2008.12.31-ig (*)

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munka-
vállalók felvétele

Nem

6. cikk: Fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása Nem

Érintett gazdasági ágazat – A foglalkoztatási támogatásra jogosult valamennyi
közösségi ágazat (1)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Malta Enterprise Corporation

Cím:

Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-SGN09 San Gwann

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(*) A 335/2005 jogi nyilatkozat 11. előírásával – Levonásokra és adójóváírásokra (általános és különleges minősítések) vonatkozó előírások, 2005
– összhangban e rendszert a 2204/2002/EK bizottsági rendelet felülvizsgálatát követően alkalmazandó szabályok szerint módosítják.

(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.

Támogatás száma XE 24/05

Tagállam Málta

A támogatási program megnevezése Levonásokra és adójóváírásokra (kutatás és fejlesztés) vonatkozó előírások 2005
– LN 330/2005

Jogalap Legal Notice under the Income Tax Act (Cap.123)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 0,9 millió EUR

Garantált kölcsönök

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

Igen

Végrehajtás időpontja 2005-ös pénzügyi év

A támogatási program időtartama 2008.12.31-ig (*)
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A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékos munka-
vállalók felvétele

Nem

6. cikk: Fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása Nem

Érintett gazdasági ágazat – A foglalkoztatási támogatásra jogosult valamennyi
közösségi ágazat (1)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:

Malta Enterprise Corporation

Cím:

Enterprise Centre
Industrial Estate
MT-SGN09 San Gwann

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(*) A 330/2005 jogi nyilatkozat 24. előírásával – Levonásokra és adójóváírásokra (kutatás és fejlesztés) vonatkozó előírások, 2005 – össz-
hangban e rendszert a 2204/2002/EK bizottsági rendelet felülvizsgálatát követően alkalmazandó szabályok szerint módosítják.

(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.

Támogatás száma XE 28/05

Tagállam Olaszország

Régió Molise

Támogatási program megnevezése Foglalkoztatási támogatás

Jogalap Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione del direttore
generale. n. 21 del 25.3.2005.

Pubblicato sul bollettino ufficiale della regione molise n. 7 dell'1.4.2005

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

Teljes éves összeg (összesen 6,5 millió EUR) 3,0 millió EUR az első
évben; 3,5 millió EUR a második évben

Maximális támogatási intenzitás a
következő cikkek értelmében

– 4. cikk: Munkahelyteremtés
– 5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavállalók felvétele:

– Hátrányos helyzetű munkavállalók: a felvételt követő egy év bérköltsé-
geinek 50 %-a

– Fogyatékkal élő munkavállalók: a felvételt követő egy év bérköltségeinek
60 %-a

– 6. cikk: Fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának többletköltségei:
maximum 5 000 EUR

Végrehajtás időpontja 2005. június 1.

A támogatási program időtartama 2007. június
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A támogatás célja – 4. cikk: munkahelyteremtés
– 5. cikk: hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvé-

tele. A munkavállaláskor nehézségekbe ütköző hátrányos helyzetű és fogya-
tékkal élő munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

– 6. cikk: fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása. A munkahelyhez
történő alkalmazkodás megkönnyítése

Érintett gazdasági ágazat – Minden EK ágazat (1); minden, a 2204/2002/EK rendelet alkalmazási körébe
tartozó ágazat

A támogatást engedélyező hatóság
neve és címe

Neve:

Regione Molise
Direzione Generale III – Servizio tutela dell'occupazione e Politiche del lavoro

Címe:

Via Toscana n. 51
I-86100 Campobasso
Dirigente dr Carmine Iapalucci
Tel.: (39) 0874 42 43 68
E-mail: mollavorocb@regione.molise.it

Egyéb információk „A mentességről szóló rendelet 2006. december 31-én veszti hatályát, amelyet
egy hat hónapos átmeneti időszak követ.”

(1) A hajóépítési és más olyan ágazatok kivételével, amelyek az ezekben az ágazatokban nyújtható állami támogatást szabályozó rende-
letek és irányelvek hatálya alá tartoznak.
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