
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 290/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 3/05

Tagállam Lengyelország

Régió Lengyelország teljes területe

A támogatási program címe Az állások és munkahelyek átalakítási költségének, valamint a fogyatékossággal
élő személyek számára szükséges berendezések és felszerelések költségének,
továbbá a fogyatékossággal élő személyeket segítő pótlólagos szakszemélyzet
foglalkoztatásához kapcsolódó költségek visszatérítése

Jogalap Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w
sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji
pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów
zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
(Dz.U. nr 215, poz. 2186)

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg: 3 millió EUR

Garantált hitelek

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2004.10.16.

A támogatási program időtartama 2007.6.30-ig

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Nem

Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal
élő munkavállalók felvétele

Nem

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók foglal-
koztatása

Igen

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

Igen

A teljes feldolgozóipar (1) Nem

Valamennyi szolgáltatás (1) Nem

Egyéb Nem

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Starostowie powiatów

Egyéb információ E program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában részesül a 2004–
2006 közötti időszakra szóló, humánerőforrások fejlesztését szolgáló ágazati
operatív program keretében (PSO-DRH); 1.4. cikk: A fogyatékossággal élő
személyek szociális és szakmai integrálása

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez 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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Támogatás száma XE 25/05

Tagállam Lengyelország

Régió Województwo Świetokrzyskie, Powiat Starachowicki, Gmina Starachowice

A támogatási program címe STARACHOWICE város önkormányzatának 2005. április 25-i V/7/05. sz.
határozata a „vállalkozásoknak nyújtott, foglalkoztatást szolgáló támogatási
program” elfogadását illetően

Jogalap Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dn.
8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 12.1.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.)

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg 0,15 millió EUR

Garantált hitelek

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

Igen

A végrehajtás időpontja 2005.8.5.

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Igen

A 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyaté-
kossággal élő munkavállalók felvétele

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók
foglalkoztatása

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

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Prezydenta Miasta Starachowice

PL-27-200 Starachowice
ul. Radomska 45

Egyéb információ Ha a program közösségi alapokból társfinanszírozott, kérjük, egészítse ki a
következő mondattal:

A támogatási program társfinanszírozásának alapja (hivatkozás)

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez 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.

Támogatás száma XE 27/06

Tagállam Magyarország

Régió Észak-Alföld

A támogatási program megnevezése Támogatási program munkahely teremtésére – Mátészalka

Jogalap Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2006. (VIII.8.) rendelet

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 1 millió EUR

Garantált hitelek
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Maximális támogatási intenzitás A támogatás a rendelet 4. cikkének (2)-(5) bekezdé-
seivel és 5. ill. 6. cikkeivel összhangban van

Igen

Végrehajtás időpontja 2006.9.1.

A támogatási program időtartama Végrehajtás vége: 2007.6.30.

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő
munkavállalók felvétele

6. cikk: A fogyatékossággal élő munkavállalók foglal-
koztatása

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

Mátészalka Város Önkormányzata

Hősök tere 9.
H-4700 Mátészalka

Egyéb információ Ha a program közösségi alapokból társfinanszírozott, kérjük, egészítse ki a
következő mondattal:

A támogatási program társfinanszírozásának alapja [hivatkozás]

A Bizottsághoz előzetes bejelentést
igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártás, 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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