
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 231/08)

Támogatás száma XE 22/07

Tagállam Németország

Régió Bayern

A támogatási program címe Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse:

Förderung der Einstellung und der betrieblichen Einarbeitung von nicht aus-
reichend qualifizierten Arbeitslosen in neuen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse.

Die Förderung richtet sich nach der Beschreibung im EPPD zu Ziel 2 Bayern
2000-2006 in Schwerpunkt 2 „Wettbewerbsfähige Unternehmen — zukunfts-
fähige Arbeitsplätze, Maßnahme 4“ Unterstützung der Modernisierung, der Wett-
bewerbsfähigkeit und Förderung des endogenen Potenzials, Einzelmaßnahme (e)
„Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse an
Arbeitgeber“ der Programmergänzung zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 (Programm-
regelung)

Jogalap BayVwVfG

BayHO (insb. Art. 23 und 44)

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

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,6 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 2007.8.9.

A program időtartama 2008.6.30.

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

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Zentrum Bayern
Familie und Soziales
Hegelstraße 2
D-95447 Bayreuth

Internetcím —

Egyéb információ E támogatási program részben az Európai Szociális Alapból kerül finanszíro-
zásra

(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 23/07

Tagállam Ciprus

Régió —

A támogatási program címe Σχέδιο καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργοδοτού-
μενα άτομα με αναπηρία

Jogalap Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.798, ημερομηνίας 30.4.2003

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,03 millió CYP; Tervezett támogatás teljes összege: –

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

A végrehajtás időpontja 2007.9.3.

A program időtartama 2007.12.31.

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

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
CY-1480 Λευκωσία

(Tmima Ergasias, Ypoyrgeio Ergasias kai Koinonikon Asfaliseon
CY-1480 Nicosia)

Internetcím —

Egyéb információ —

(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 24/07

Tagállam Spanyolország

Régió Asturias

A támogatási program címe Subvenciones a los promotores de proyectos de empleo con apoyo

Jogalap Real Decreto no 870/2007, de 2 de julio (B.O.E. de 14 de julio), por el que se
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo; bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a los promotores de proyectos de empleo
con apoyo aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias de 2 de agosto de 2007

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,12 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 2007.10.1.

A program időtartama 2008.9.30.

Célkitűzés A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatása

2007.10.3.C 231/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Plaza de España, 1, planta baja
E-33007 Oviedo (Asturias)

Internetcím —

Egyéb információ —

(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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