
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 321/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

A támogatás száma XE 06/03

Tagállam Az Olasz Köztársaság

Régió Friuli – Venezia Giulia autonóm régió

A támogatási rendszer címe Társadalmi szövetkezetek számára nyújtott ösztönzők.

Jogalap Decreto del Presidente della Regione n. 0199 del 17 giugno 2003 (art. 2. co. 1,
lett. d, che aggiunge il capo V bis al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Regione n. 0299 del 1o ottobre 2002), pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione n. 30 del 23 luglio 2003

A támogatási program tervezett éves
kiadása

1 000 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás Munkahelyek teremtése A szövetkezetek által felvett munkavállalók felvételét
követő két évre, az azokat terhelő bérköltségek száza-
lékában számított támogatási intenzitás nem halad-
hatja meg:

a) a 15%-ot kisvállalkozások esetén;
b) a 7,5%-ot középvállalkozás esetén.

Mikor a munkahely teremtése az EK-Szerződés 87.
cikk 3. bekezdésének c) pontja szerinti mentességet
élvező zónában történik, vagy amikor az
1257/1999/EK tanácsi rendelet normái által hátrá-
nyos helyzetű területek közé sorolt zónában az EK-
Szerződés I. mellékletében szereplő termékek gyártá-
sára, feldolgozására vagy forgalomba hozatalára kerül
sor, a támogatási intenzitás nem lépheti túl a
régióban meghatározott támogatásmaximumot, mely
nettó támogatási egyenértéken számolva 8%, mely
kis- és középvállalkozások esetén 10% bruttó támo-
gatási egyenértékkel növelhető

Hátrányos helyzetű és
rokkant munkavállalók
felvétele

A szövetkezetek által felvett hátrányos helyzetű vagy
rokkant munkavállalók felvételét követő évben, az
azokat terhelő bérköltségek százalékában számított
támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 50%-ot
a hátrányos helyzetű munkavállalóknál, illetve a
60%-ot a rokkant munkavállalóknál

Rokkantak foglalkozta-
tásával kapcsolatos
járulékos költségek

Az elszámolható költségek maximális mértékéig,
100%-ig finanszírozhatók az alábbi kezdeményezé-
sekre vonatkozó a járulékos költségek:

a) a munkakörülmények rokkant dolgozók szükség-
letei számára történő átalakítása;

b) különleges felszerelések átalakítása vagy megvásár-
lása a rokkant dolgozó számára.

Azokban a szövetkezetekben, ahol a rokkant
dolgozók a foglalkoztatottak legalább 50%-át kite-
szik, a jogosult költségek maximális mértékének
80%-ig terjedő finanszírozás nyújtható azon üzem-
egységek építésével, üzembe állításával vagy kibővíté-
sével kapcsolatos költségek fedezésére, amelyekben a
dolgozók legalább 50%-át rokkant munkavállalók
alkotják
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A végrehajtás időpontja 2003. augusztus 22.

A támogatási program időtartama 2007. július 30-ig

A támogatás célja Munkahelyek teremtése Személyek olyan társadalmi szövetkezetekbe történő
felvételének és munkába állításának előnyben részesí-
tése, beleértve jogi és gazdasági kádereket vagy
vezetőket, amelyek a hátrányos helyzetű vagy kire-
kesztés által fenyegetett, illetve abban lévő személyek
munkába állítására irányuló gazdasági tevékenységet
végeznek

Hátrányos helyzetű és
rokkant munkavállalók
felvétele

Hátrányos helyzetűek és rokkantak olyan társadalmi
szövetkezetekbe történő felvételének és munkába állí-
tásának előnyben részesítése, amelyek a hátrányos
helyzetű vagy kirekesztés által fenyegetett, illetve
abban lévő személyek munkába állítására irányuló
gazdasági tevékenységet végeznek

Rokkantak foglalkozta-
tásával kapcsolatos
járulékos költségek
fedezése

A rokkant munkavállalók munkakörülményeinek
javítását célzó kezdeményezések elősegítése olyan
társadalmi szövetkezetekben, amelyek a hátrányos
helyzetű vagy kirekesztés által fenyegetett, illetve
abban lévő személyek munkába állítására irányuló
gazdasági tevékenységet végeznek; fenntartani a
védett munkát az előzőekben említett szövetkeze-
tekben

Érintett gazdasági ágazatok Az EK összes ágazata, kivéve a szénbányászat és a hajógyártás tevékenységeit,
és amennyiben új munkahelyek teremtéséről van szó a szállítással kapcsolatos
tevékenységeket

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A 2002. január 25-i 3. sz. törvény 4. cikke alapján a támogatást Friuli –
Venezia Giulia autonóm régió területén található négy megyei közigazgatás
(Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) nyújthatja.

A programozást, címzést, koordinációt és felügyeletet, úgymint az Európai
Unióval való kapcsolattartást, a következő látja el:

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia
Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione
Servizio per gli incentivi alla cooperazione
Via Giulia 75/1 – I-34126 Trieste
Tel. 040 377 48 55 – Posta el. dir.art.coop@regione.fvg.itmentesítésről
rendelkez

Egyéb információk A mentességet tartalmazó rendelet 2006. december 31-én lejár, majd egy hat
hónapos átmeneti időszakra meghosszabbítására kerül sor. Abban az esetben,
ha a 2204/2002/EK rendelet módosításainak a 2003. május 6-i 2003/361/EK
bizottsági ajánlásnak eleget téve életbe kellene lépniük, a támogatások nyújtása
céljából a mikro-, kis- és középvállalkozások új definícióját kell alkalmazni
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