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

állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 90/07)

Támogatás száma XE 1/07

Tagállam Magyarország

Régió Magyarország teljes területe

A támogatási program címe EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott munkahelyteremtő
támogatás

Jogalap Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 7,8 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

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

A végrehajtás időpontja 2006.12.1.

A program időtartama 2008.6.30.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pozsonyi út 56.
H-1133 Budapest

Egyéb információ A program finanszírozása az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból
történik, magyar költségvetési forrás bevonása nélkül

(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 3/07

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program címe Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati/inoccupati calabresi

Jogalap Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approva-
zione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata
decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 16 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és 6. cikke alapján
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A végrehajtás időpontja 2006.12.15.

A program időtartama 2006.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés

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

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria
Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali,
cooperazione e volontariato
Piazza Matteotti, 7
I-88100 Catanzaro
Dirigente generale: dott. Franco Petramala
Tel. (39) 0961 72 76 42
E-mail: f.petramala@regcal.it

Egyéb információ A támogatási program finanszírozásában a 2000–2006 calabriai regionális
operatív program keretében az Európai Szociális Alap is részt vett. Intézkedés
száma: 3.2., 3.4. és 3.13.

(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 4/07

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

A támogatási program címe Aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili

Jogalap Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, recante «Disposizioni in materia di
tributi regionali», articolo 5

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 2 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 5. és 6. cikkeivel összhangban

A végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A program időtartama 2007.6.30.

Célkitűzés Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalók
felvétele; a 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Veneto
Segreteria regionale Bilancio e finanza
Direzione Risorse finanziarie
Tel. (39) 041 279 11 94
Santa Croce 1187
I-30125 Venezia

(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 5/07

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program címe Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati provenienti da aziende e settori in
crisi della Calabria

Jogalap Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approva-
zione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata
decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 16 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: –

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

A végrehajtás időpontja 2006.12.15.

A program időtartama 2006.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés

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

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria
Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali,
cooperazione e volontariato
Piazza Matteotti, 7
I-88100 Catanzaro
Dirigente generale: dott. Franco Petramala
Tel. (39) 0961 72 76 42
E-mail: f.petramala@regcal.it

Egyéb információ A támogatási program finanszírozásában a 2000–2006 calabriai regionális
operatív program keretében az Európai Szociális Alap is részt vett. Intézkedés
száma: 3.2.

(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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