
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)

(2008/C 194/08)

Támogatás száma XE 20/08

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

A támogatási program címe Programa de empleo con apoyo y enclaves laborales

Jogalap Orden de 6 de abril de 2006, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapa-
cidad y que realiza su convocatoria para el ejercicio 2006. (BORM no 96 de 6 de
abril de 2006)

Orden de 15 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente las bases reguladoras
de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad (BORM no 73, de 29 de marzo de 2007)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 1,093 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A program időtartama 2007.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: Munkahelyteremtés; Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele; A 6. cikk alapján: Fogyatékos-
sággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es

(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 21/08

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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A támogatási program címe Programa de fomento del establecimiento de trabajadores autónomos

Jogalap Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo
(BORM no 68, de 23 de marzo de 2007)

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del
Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 5,076 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A program időtartama 2007.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: Munkahelyteremtés; Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele; A 6. cikk alapján: Fogyatékos-
sággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es

(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 22/08

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

A támogatási program címe Programa de fomento del empleo

Jogalap Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de
subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo
(BORM no 68, de 23 de marzo de 2007).

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del
Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007).

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación
de 11 de diciembre de 2007, por la que se publican los créditos que, con
carácter adicional, se imputan a la convocatoria para la concesión de subvenci-
ones del programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad y del
Autoempleo, aprobada por Resolución de 27 de marzo de 2007 (BORM no 289,
de 17 de diciembre de 2007)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 4,6 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2007.1.1.
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A program időtartama 2007.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: Munkahelyteremtés; Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele; A 6. cikk alapján: Fogyatékos-
sággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Avda Infante Juan Manuel no 14
E-30071 Murcia
Tel. (34) 968 36 20 00
pedrom.gonzalez@carm.es
http://www.sefcarm.es/

(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 23/08

Tagállam Spanyolország

Régió Cantabria

A támogatási program címe Fomento del asociacionismo agrario en Cantabria

Jogalap Artículo 7 de la Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan para el año 2008 las ayudas para el fomento
del asociacionismo agrario en Cantabria (BOC del 16 de abril)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,05 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2008.4.17.

A program időtartama 2013

Célkitűzés A 4. cikk alapján: Munkahelyteremtés; Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele; A 6. cikk alapján: Fogyatékos-
sággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Egyéb (mezőgazdaság) (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
C/ Gutiérrez Solana, s/n.
E-39011 Santander

Egyéb információ Az ebben a rendeletben foglalt többi támogatási rendszerről az 1857/2006/EK
és a 70/2001/EK rendeletek értelmében a tagállam összefoglaló tájékoztatást
küld a Bizottságnak

(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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