
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatáshoz nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rende-

lettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 270/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE5/04

Tagállam Spanyolország

Régió Extremadura Autonóm Tartomány

A támogatási program megnevezése Az állandó foglalkoztatás előmozdítása Extremadura Autonóm Tartományban.

Jogalap Decreto 18/2004, de 9 de marzo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura
no 31 de 16 de marzo de 2004

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 9 millió EUR.

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-
5. bekezdésével és 5. és
6. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.3.17-től

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk, munkahelyteremtés Igen

5. cikk, hátrányos helyzetű és fogyaté-
kossággal élő munkavállalók alkalma-
zása

Igen

6. cikk, fogyatékossággal élő munkavál-
lalók alkalmazása

Érintett gazdasági ágazatok Foglalkoztatási támogatásban része-
síthető összes ágazat (1)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:
Junta de Extremadura
Consejería de Economía y Trabajo

Cím:
Paseo de Roma s/n.
C.P. 06.800.
Mérida (Badajoz)

Egyéb adatok A támogatási programot 70 %-ban az Európai Szociális Alap társfinanszírozza a
2000-2006. évi operatív program 43.3. „A létező foglalkoztatási konszolidáció
fenntartása”, 42.6. „A munkanélküliek munkaerő-piaci beilleszkedésének lehetővé
tétele” és 42.7. „A hosszú ideig tartó munkanélküliség elleni harc a hosszú ideje
munka nélkül állóknak a munkába való újbóli bevonására irányuló akciókkal”
intézkedései segítségével. Az említett számítás elvégzésekor nem szabad figye-
lembe venni a kizárólag az Autonóm Tartomány saját forrásaiból finanszírozott
részt.

A Bizottságnak előzetesen bejelen-
tendő támogatás

Az intézkedés kizárja a
támogatásokat, vagy a
rendelet 9. cikkének
megfelelően, a támogatá-
sokat a Bizottságnak
előzetesen be kell jelen-
teni.

Igen

(1) A hajógyártási ágazat, valamint az ágazaton belüli állami támogatásokat szabályozó rendeletekben és irányelvekben szereplő speciális
szabályokkal szabályozott egyéb ágazatok kivételével.

2005.10.29.C 270/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Támogatás száma XE10/04

Tagállam Lengyelország

Régió az ország teljes területe

Támogatás megnevezése vagy
egyedi támogatás esetén a kedvez-
ményezett vállalat neve

Foglalkoztatási támogatási program különböző adókedvezmények formájában

Jogalap Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych
ulg podatkowych (Dz.U. nr 95, poz. 956)

Támogatás várható éves költségve-
tése vagy a vállalatnak nyújtott
egyedi támogatás teljes összege

összesen évi 51,9 millió EUR

hitelgarancia

Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)-
(5) bekezdése, 5. és 6.
cikke szerint

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.5.1.

A támogatás időtartama, illetve az
egyedi támogatás odaítélése

2006.12.31.

A támogatás célkitűzése 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetben lévők és
csökkent munkaképességűek felvétele

Igen

6. cikk: Csökkent munkaképességűek
foglalkoztatása

Nem

Érintett gazdasági ágazatok minden olyan ágazat (1), ahol foglalkoz-
tatási támogatás nyújtható

Igen

Az engedélyező hatóság neve és
címe

Név:

Adóbeszedő szervek:
1) az adóhivatal vezetője, a vámhivatal vezetője, a helyi hatóság vezetője, a

polgármester, a kerületi hatóság vezetője vagy a województwa vezetője –
elsőfokú hatóságként,

2) az adókamara és a vámkamara vezetője – mint:

a) az adóhivatal vagy a vámhivatal vezetőjének határozata ellen fellebbező szerv,
b) elsőfokú hatóság, különleges rendelkezések alapján,
c) ezen elsőfokú hatóság határozata ellen fellebbező szerv,

3) a helyi közigazgatás fellebbezési tanácsa – a helyi hatóság vezetőjének, a
polgármesternek, a kerületi hatóság vezetőjének vagy a województwa vezető-
jének határozata ellen fellebbező szerv.

4) a pénzügyminiszter, adóbeszedő szerv – mint:

a) elsőfokú hatóság a következő esetekben: határozat érvénytelenségének megál-
lapítása, eljárás megújítása, határozat módosítása vagy hatályon kívül helye-
zése vagy lejártának megállapítása – hivatalból.

b) az a. szakaszban meghatározott határozatok ellen fellebbező szerv

Cím:
az ország teljes területe

A támogatásra a Bizottságnál
történő előzetes bejelentési kötele-
zettség vonatkozik

a rendelet 9. cikke értel-
mében

Igen

(1) A hajógyártási ágazat, valamint az ágazaton belüli állami támogatásokat szabályozó rendeletekben és irányelvekben szereplő speciális
szabályokkal szabályozott egyéb ágazatok kivételével.
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Támogatás száma XE13/04

Tagállam Észtország

Régió Észtország

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Az EU strukturális alapokat bevezető észt nemzeti fejlesztési terv – egységes prog-
ramozási dokumentum 2004-2006, 1.3. intézkedés „Befogadó munkaerőpiac”

Jogalap Sotsiaalministri määrus nr 89 (7.7.2004) RAK meetme 1.3 „Võrdsed võimalused
tööturul” tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás
teljes összege

Teljes éves összeg 4 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-
(5) bekezdésének, 5. és 6.
cikkének megfelelően

igen

Végrehajtás időpontja 2004. július 19.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig

Támogatás célja 4. cikk Munkahelyteremtés igen

5. cikk Hátrányos helyzetű és csökkent
munkaképességű munkavállalók felvétele

igen

6. cikk Csökkent munkaképességűek
foglalkoztatása

igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden közösségi ágazat (1) jogosult
foglalkoztatási támogatásra

igen

teljes feldolgozóipar (1) igen

minden szolgáltatás (1)1 igen

egyéb igen

A támogatást nyújtó hatóság neve
és címe

Név:
Tööturuamet

Cím:
Luha 16
EE-101029 Tallinn

Egyéb információ A program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával zajlik.

A Bizottságnak történő előzetes
bejelentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkének megfelelően. igen

(1) A hajógyártási ágazat, valamint az ágazaton belüli állami támogatásokat szabályozó rendeletekben és irányelvekben szereplő speciális
szabályokkal szabályozott egyéb ágazatok kivételével.
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