
A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet

értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2005/C 268/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma: XE 9/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Campania

A támogatási program címe: Hátrányos helyzetűek foglalkoz-
tatása

Projekt IN. LA. – Nápoly tartomány-beli tartós munkanélküliek
munkába állítása.

A projekt a vállalkozásoknak 5 164,66 euro támogatást határoz
meg minden, részben a mezőgazdaságban és turizmusban
foglalkoztatott, határozott vagy határozatlan, de tizenkét
hónapnál nem rövidebb időre felvett tartósan munkanélküli
számára

Jogalap:
L. 23.12.1996, n. 662, art. 2 comma 203, lett. b)
Intesa Istituzionale di programma del 16.9.2003
D. D. 19 giugno 2003

A támogatási program éves tervezett kiadá-
sa: 15 494 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás a következő cikkek értel-
mében: 5. cikk: hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

A különleges támogatás maximális mértéke az azt igénybe vevő
vállalkozások esetén a felvételt követő egy év alatt számított
bérköltségek 50 %-a. Mindkét érték adózás előtti bruttó összeg.
A 8. cikk 4. bekezdése értelmében a különleges támogatáshoz
még újabb, ugyanarra a foglalkoztatásra vonatkozó – nemzeti,
úgymint közösségi – ösztönzők is hozzávehetők, amennyiben
az intézkedés újra munkába állítandó alanyai a tartósan munka-
nélküliek kategóriájába tartoznak; az ilyen esetekben a kumulált
érték nem lépheti túl a 2204/2002/EK rendeletben jelzett maxi-
mális értékeket, és így az ösztönzőkkel kumulált bruttó támo-
gatási intenzitás egyes időszakonként a szóban forgó foglalkoz-
tatottra nézve nem lépheti túl a bérköltségek 100 %-át.

A fent említett 5 164,66 euros, határozatlan időre történő
felvételhez adott támogatás mellett a vállalkozást az 407/90
törvény 8. cikkének 9. bekezdése szerint a tartósan munkanél-
küliek határozatlan időre, részidőben vagy teljes munkaidőben
való foglalkoztatásra szolgáló ösztönzők is megilletik. (36
hónapig 100 %-ban mentesül a biztosítási és szociális hozzájá-
rulás alól, a Dél-Olaszországban működő vagy kézműipari
vállalkozásnál a munkaadó felelősségére; ugyanennyi időre,
ugyanazon járulékok befizetése alól 50 %-ban mentesülnek az
egyéni munkaadók, mint például szakmai tanulmányok
készítői, alapítványok, egyesületek stb., érvényes ugyanúgy Dél-
Olaszország, mint Közép-észak vállalkozásaira;)

A 407/90 törvény 8. cikkének 9. bekezdésében szereplő
ösztönzőket a mezőgazdaságban és turizmusban határozott
időtartamra de 12 hónapnál nem rövidebb időre történő foglal-
koztatás esetén nem lehet alkalmazni

A végrehajtás időpontja: 2003.10.29. – 2004.6.30.

A támogatási program időtartama: 2004.6.30.

A támogatás célja: 5. cikk: hátrányos helyzetűek foglalkozta-
tása

Körülbelül 3 000 Nápoly tartományban élő erős társadalmi
kirekesztés veszélye által fenyegetett tartósan munkanélküli
felvétele

Érintett gazdasági ágazat(ok): Az EK minden ágazata

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la
Formazione
Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma
Tel. (0039-06) 36 75 50 60
e.mail: segreteriadgimpiego@welfare.gov.it
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