
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támo-
gatására történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelettel

összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2006/C 248/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 19/06

Tagállam Magyar Köztársaság

Régió Magyarország egész területe

A támogatási program megnevezése EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Jogalap Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználá-
sával kapcsolatos szabályokról szóló 33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg A 2005. évre:
13 649 200 EUR (1)

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele esetén az
érintett hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű személy foglal-
koztatására vonatkozó összes támogatás bruttó támogatási intenzitása – a felvé-
telt követő egy év bérköltségeinek százalékában kifejezve – nem haladhatja meg
a hátrányos helyzetű személy esetében az 50 %-ot, illetve megváltozott munka-
képességű személy esetében a 60 %-ot.

A fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatásának többletköltségei esetén
a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató vállalkozás részére
támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatá-
sának többletköltségeinek 100 %-os mértékéig

Végrehajtás időpontja A támogatási program kezdete: 2005. január 1.

A támogatási program időtartama A támogatási program vége: 2006. december 31.

A támogatás célja Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív módszerek kidolgo-
zása, amelyek a gazdaság szereplői, köztük a vállalkozások, bevonásával – a
fejlesztési partnerség intézményén keresztül – a munkaerőpiachoz kapcsolódó
diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálják. E cél elérésében
fontos szerepe van a hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavál-
lalók felvétele és foglalkoztatása támogatásának.

Az EQUAL hozzájárul az Unió Foglalkoztatási Stratégiájának végrehajtásához

Érintett gazdasági ágazat – Valamennyi foglalkoztatásra nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (2)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság

Alkotmány u. 3
H-1054 Budapest

(1) Az adat az EQUAL program 2005. évre vonatkozó teljes költségvetését tartalmazza. A költségvetés állami támogatásnak nem
minősülő intézkedéseket is tartalmaz. (250 HUF = 1 EUR árfolyammal számolva).

(2) 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 21/06

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatási program megnevezése A mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari vállalkozásoknak nyújtott támogatások
személyzet felvételéhez

Jogalap Orden de la Conselleria do Medio Rural por la que se convocan ayudas a
empresas para la promoción y mejora de la comercialización de productos
agrarios y agroalimentarios gallegos en el año 2006 (DOG 75, 19.4.2006)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 0,3 millió EUR

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdé-
sével, valamint 5. és 6. cikkével össz-
hangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2006. május 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogya-
tékos munkavállalók felvétele

Nem

6. cikk: Fogyatékos munkavállalók foglal-
koztatása

Nem

Érintett gazdasági ágazat – Valamennyi foglalkoztatási támoga-
tásra jogosult ágazat (1)

Nem

– Minden ipari ágazat (1) Nem

– Minden szolgáltatás (1) Nem

– Egyéb: Mezőgazdaság Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Conselleria do Medio Rural

San Caetano s/n
Santiago de Compostela
E-A Coruña

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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