
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

(2005/C 159/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XE 04/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Campania

Támogatási program megnevezése: A foglalkoztatási támogatások regionális szabályozása

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1448 dell'11.4.2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A rendszer a Campania Regionális Operatív
Program 1. célkitűzésében az 1.11; 2.3; 3.4; 3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 4.4; 5.3; 6.4 számú intézkedéseire
szánt finanszírozás keretén belül kerül megvalósításra és a támogatások a régió végrehajtó bizottsági határ-
ozataival elfogadott tenderekben kerülnek meghatározásra.

A szóban forgó támogatás finanszírozására felhasználható és az említett intézkedések keretéből származó
források összege 110 000 000,00 euró.

A jelen rendelkezésre a jövőben felhasználásra kerülő további összegekről a régió végrehajtó bizottsága
dönt, és döntéséről az Európai Bizottságot az éves jelentés keretén belül tájékoztatja.

Maximális támogatási intenzitás: A 2204/2002/EK rendelet intézkedéseinek értelmében a támogatás
maximális intenzitásának mértéke megfelel az idézett rendelet 4., 5. és 6. cikkében közölt mértéknek és az
újonnan létrehozott munkahelyek kétévi bruttó munkabér-költségének százalékában kerül meghatározásra
az alábbi táblázatban foglaltak szerint

Támogatás fajtája Maximális intenzitás

– Befektetésekhez nem kapcsolódó
foglalkoztatás növelés támoga-
tása

– Befektetésekhez kötött foglalkoz-
tatás növelés támogatása

Az intenzitás megfelel a regionális célú fejlesztésekre alkalmazott
intenzitásnak, azaz
– a nagyvállalatok esetében nettó 35 %;
– kis- és középvállalkozások esetében nettó 35 % plusz a bruttó

15 %.

A kis- és középvállalkozásoknak abban az esetben jár a plusz 15 %,
ha a támogatás teljes nettó intenzitása nem haladja meg a 75 %-ot,
és csak abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a kedvezményezett
által nyújtott hozzájárulás eléri a kapott támogatás minimum 25 %-
át és ha a munkahelyek a régión belül maradnak.

Amennyiben a munkahely teremtés a jelen támogatási fajták keretén
belül kerül megvalósításra, egy évi bruttó munkabér-költség 50 %-
ának megfelelő bruttó pót-támogatást lehet nyújtani, ha az új munka-
hely a 2204/02/EK rendelet 2. cikke f) pontjában meghatározott
hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazására vonatkozik, illetve a
bruttó munkabér költség 60 %-ának megfelelő támogatás jár, ameny-
nyiben a g) pont szerinti fogyatékossággal élő munkavállalót alkal-
maznak.

Hátrányos helyzetű és fogyatékos-
sággal élő munkavállalók felvéte-
lének támogatása

A hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a felvételt követő egy
éves munkabér költség százalékában számított maximális támogatási
intenzitás maximum bruttó 50 % lehet, míg a fogyatékossággal élő
munkavállalók esetében maximum bruttó 60 %-ot érhet el.
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Támogatás fajtája Maximális intenzitás

A fogyatékossággal élő munkavál-
laló felvételével járó pótköltsé-
gekkel kapcsolatos támogatások

Minden pótkiadás és addicionális költség, amely felmerült a kedvez-
ményezett vállalkozásnál a fogyatékossággal élő munkavállaló foglal-
koztatásával kapcsolatban az alábbiak szerint:
– helységek akadálymentesítése;
– az az idő, amelyet a foglalkoztatottak kizárólag arra fordítottak,

hogy a fogyatékossággal élő munkavállaló(ka)t segítsék;
– a fogyatékossággal élő munkavállaló(k) által használt berende-

zés(ek) átalakítása vagy új berendezés(ek) megvásárlása.

A végrehajtás időpontja: 2003. április

A program időtartama: 2006 decemberéig.

A támogatás célja: A 2204/2002/EK rendelet (7) preambulumbekezdésével, az európai foglalkoztatási
politikával és a Campania Regionális Operatív Program 1. célkitűzésében megfogalmazott stratégiával össz-
hangban, a jelen támogatás célja a munkahelyteremtés támogatása, a hátrányos helyzetű munkavállalók és
a fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazása anélkül, hogy a cserearányok romlásának mértéke a
közérdeket károsítaná.

Az érintett gazdasági ágazat/ok: A jelen szabályozásban foglalt támogatások kedvezményezettjei
lehetnek a Campania Régióban az építőiparban, hajógyártásban és szénbányászatban tevékenykedő vállal-
kozások, kivéve a fuvarozás területén működőket (kivéve ha hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő
munkavállalókat alkalmaznak).

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Campania (Campania Régió)
Area Generale di Coordinamento Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum
Regionale
Ormel – Centro Direzionale
Isola A/6, c.a.p. 80141 – Napoli.
Tel. 081/7966303
fax 081/7966045
c.neri@regione.campania.it

Egyéb információ: A jelen támogatási rendszer társfinanszírozója az ESZA a Campania ROP keretén
belül, az EU 2000.8.8-án elfogadott C (2000) 2347. határozata alapján, amely 2000. augusztus 12-én
került közzétételre, és a Campania Régió Hivatalos Lapjában 2000. szeptember 7-én került kihirdetésre.
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