
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i

2204/2002/EK bizottsági rendelet alapján megadott állami támogatással kapcsolatban

(2005/C 184/02)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XE 2/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia, 3. célkitűzés, az egyeztetett térségek térképe,
beleértve Gibraltárt: (Egész Anglia, kivéve az 1. célkitűzés térsé-
geit: Cornwall és Isles of Scilly, Merseyside és Dél-Yorkshire).

A támogatási rendszer megnevezése: A 3. célkitűzés
operatív programja Anglia és Gibraltár számára, 2000-2006.

Jogalap:
– Learning and Skills Act 2000

– Employment Act 1973, Sections 2(1) and 2(2), as substan-
tiated by Section 25 of the Employment and Training Act
1998

– Sections 5 and 6, Regional Development Agencies Act 1998

– Section 2 of the Employment and Training Act 1993

– Further and Higher Education Act 1992

– EC Regulations 1260/99 and 1784/00

Tervezett éves kiadások a rendszerben: Összes kiadás az
ötéves időszakban: 272,689 millió font sterling

Éves kiadások

2003.: 35,793 millió font sterling

2004.: 76,147 millió font sterling

2005.: 79,288 millió font sterling

2006.: 81,461 millió font sterling

Maximális támogatásintenzitás:

4. cikk – Munkahelyteremtés

A megengedett bruttó támogatásintenzitások

A támogatott (87, cikk (3) bekezdés c) pont) térségeken kívül

– 15 % a kisvállalkozások esetében

– 7,5 % a középvállalkozások esetében

A támogatott (87. cikk (3) bekezdés c) pont) térségeken belül

– 10 % a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint megengedett
támogatásplafon felett, feltéve, hogy a támogatás aránya nem
több mint 30 %

5. cikk – A fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű dolgozók felvétele

(ahogyan azt a 2204/2002 rendelet 2. cikkének (f) bekezdése i)
– xi) pontjai és a (g) bekezdés i) – ii) pontjai meghatározzák)

– egy év bérköltségének 50 %-a a hátrányos helyzetű dolgozók
esetében

– 60 %-a a bérköltségeknek a fogyatékkal élő dolgozók
esetében

6. cikk – A fogyatékkal élő dolgozók foglalkoztatásának többletkölt-
ségei

– személyzet felvételének költségei, akik idejüket kizárólag a
fogyatékkal élő dolgozó vagy dolgozók segítésével töltik el

– a használatukra szóló berendezés adaptálásának vagy beszer-
zésének költségei

Emellett, a védett foglalkoztatásban

– igazgatási és közlekedési költségek, amelyek fogyatékkal élő
dolgozók foglalkoztatásából származnak

Egyetlen vállalat vagy létesítmény sem kaphat 15 000 000
eurónál több támogatást egy hároméves időszak alatt.

Végrehajtás dátuma: 2003. május 1.

A rendszer időtartama, vagy egyedi támogatás mega-
dása: 2007. június 30.

A támogatás célkitűzése: A 3. célkitűzés programja egy
széles alapokon álló képzési, foglalkoztatási és fejlesztési
program, amely célul tűzi ki a munkanélküliek munkavállalá-
sának javítását, beleértve a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal
élő dolgozókat, az egész életen át tartó tanulás előmozdítását
azok számára, akik a foglalkoztatottak között vannak, vagy
onnan kikerültek, a munkaerőpiac képességbázisának javítását
és a nők számára mutatkozó hátrány szintjének csökkentését a
munkaerőpiacon.
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A foglalkoztatási támogatás, amelyre a mentesség vonatkozik,
azokra az intézkedésekre terjed ki a programban, amelyek
munkahelyek teremtését, vagy hátrányos helyzetű, illetve fogya-
tékkal élő dolgozók felvételét célozzák.

Például:

– Munkahelyteremtés bértámogatási rendszereken keresztül;

– A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő dolgozók felvé-
telét támogató programok, mint például szakképzést bizto-
sító intézmények;

– Próbaidős alkalmazás (azzal a feltétellel, hogy a dolgozónak
vagy a dolgozóknak legalább 12 havi folyamatos foglalkozta-
tásra legyen joguk); és

– Elhelyezkedés támogatása.

Érintett gazdasági ágazatok: Valamennyi ágazat, kivéve szén-
bányászat, hajógyártás és munkahelyteremtő támogatás a közle-
kedési ágazatban. Az exporttal kapcsolatos tevékenység támo-
gatása kizárt.

Az adományozó hatóság neve és címe:
Department for Work and Pensions
ESF Division
Moorfoot
Sheffield S1 4PQ
0114 267 73 06

Egyéb információ:
Kapcsolattartó

Steve Briggs
0114 267 73 06
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