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

lettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 327/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 6/04

Tagállam Spanyolország

Régió Galícia (az EK-Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése a) albekezdésében szereplő
régió)

Támogatási program megnevezése A „Tapasztalt Ifjúság” elnevezésű munkaügyi program által segített munkanél-
küliek foglalkoztatását előmozdító program

Jogalap Orden de 9 de marzo de 2004 por la que se establecen las bases reguladoras de
los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida
de mejora de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos, cofinanciados por
el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2004
(DOG no 60, 26.3.2004)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 3 000 000 EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 5. cikkével összhangban Igen

Végrehajtás időpontja 2004.3.26-tól

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk, munkahelyteremtés Nem

5. cikk, hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő
munkavállalók alkalmazása

Igen

6. cikk, fogyatékossággal élő munkavállalók alkalma-
zása

Nem

Érintett gazdasági ágazatok — Foglalkoztatási támogatásban részesíthető összes
közösségi ágazat (1)

Igen

— A teljes feldolgozóipar (1) Igen

— Minden szolgáltatás (1) Igen

— Egyéb Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Galiciai Kormány
Szociális Ügyek, Foglalkoztatás és Munkaügyi Kapcsolatok Minisztériuma.
Foglalkoztatási Főigazgatóság

Cím:
Edificio Administrativo San Caetano
15771 Santiago de Compostela (España)
Tlf.: 981544614 – Fax 981544678
anuel.gonzalez.torres@xunta.es

Egyéb adatok A támogatási programot 70 %-ban az ESZA társfinanszírozza (Galiciai Integrált
Operatív Program, 2000-2006), a saját forrásból történő hozzájárulás 30 %.

A Bizottságnak előzetesen bejelen-
tendő támogatások

Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy a támo-
gatásokat – a rendelet 9. cikkének megfelelően –a
Bizottságnak előzetesen be kell jelenteni.

Igen

(1) A hajógyártási ágazat kivételével minden olyan egyéb ágazat, amelyre az ágazatban nyújtott összes állami támogatásra hatályos
szabályzatokban és irányelvekben rögzített előírások érvényesek.
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Támogatás száma XE 20/04

Tagállam Németország

Régió Schleswig-Holstein

A támogatási program megnevezése A schleswig-holsteini tartós munkanélküliek számára további munkahelyek
teremtésének, illetve azok betöltésének támogatása (Kombilohn (államilag kiegé-
szített fizetés) Schleswig-Holstein – A 3)

Jogalap Förderrichtlinie veröffentlicht im Amtsblatt Schl.-H. 2004, S. 838

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Éves teljes összeg 2 millió EUR

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)-(5) bekezdésével, illetve az 5.
és 6. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.11.1.

A támogatási program nyújtásának
időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja 4. cikk: munkahelyteremtés

5. cikk: hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő
munkavállalók felvétele

Igen

6. cikk: a fogyatékossággal élő munkavállalók foglal-
koztatása

Érintett gazdasági ágazatok — minden olyan közösségi gazdasági ágazat (1), ahol
foglalkoztatási támogatás nyújtható

Igen

— a teljes feldolgozóipar (1)

— valamennyi szolgáltatás (1)

— egyéb

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Beratungsgesellschaft für Beschäftigung in Schleswig-Holsten (BSH) mbH

Cím:
Memellandstr. 2
D-24537 Neumünster

Egyéb információ E támogatási program részben az Európai Szociális Alap 3. célkitűzése szerinti
eszközökből kerül finanszírozásra.

Bejelentési kötelezettség A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) A hajógyártási és egyéb ágazatok kivételével, amelyekre nézve a rendeletek és irányelvek külön támogathatósági szabályokat írnak elő.
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