
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támo-
gatására történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott

állami támogatásokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 84/03)

Támogatás száma XE 34/06

Tagállam Lengyelország

Régió PL31 Lubelskie, PL 313

A támogatási program címe Állami támogatási rendszer a foglalkoztatásért (Lublin)

Jogalap Art. 5 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2006 r. (Dz.U. Woj. Lubelskiego nr 243, poz. 3769)

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg 0,28 millió EUR

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és
6. cikke alapján

Igen

A végrehajtás időpontja 2006.7.7.

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Igen

Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyatékos-
sággal élő munkavállalók felvétele

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók
foglalkoztatása

Érintett gazdasági ágazatok – valamennyi foglalkoztatásra nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (1)

Igen

– a teljes feldolgozóipar (1)

– valamennyi szolgáltatás (1)

– egyéb

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Prezydent Miasta Lublin

Plac Łokietka 1
PL-20-950 Lublin
Tel. (081) 44 35 196

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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Támogatás száma XE 35/06

Tagállam Lengyelország

Régió Kujawsko-pomorski

A támogatási program címe Ingatlanadó-mentesség vállalkozások számára a horizontális foglalkoztatási
támogatás keretében (Lubień Kujawski)

Jogalap Art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z później-
szymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi
zmianami)

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg 0,5 millió PLN

Garantált hitelek

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és
6. cikke alapján

Igen

A végrehajtás időpontja 2006.7.20.

A támogatási program időtartama 2006.12.31-ig

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Igen

Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyatékos-
sággal élő munkavállalók felvétele

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók
foglalkoztatása

Érintett gazdasági ágazatok – valamennyi foglalkoztatásra nyújtott támogatásra
jogosult ágazat (1)

Igen

– a teljes feldolgozóipar (1)

– valamennyi szolgáltatás (1)

– egyéb

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Rada Miejska

ul. Wojska Polskiego 29
PL-87-840 Lubień Kujawski

Egyéb információ —

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.

Támogatás száma XE 36/06

Tagállam Németország

Régió Berlin

A támogatási program címe Innovációs asszisztensek berlini gazdasági térségben működő kis- és középvállal-
kozásokban történő foglalkoztatásához nyújtott támogatásról szóló irányelv

Bizottsági támogatási szám: N 501/2003
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Jogalap Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Beschäftigung von Inno-
vationsassistenten/-assistentinnen in kleinen und mittleren Unternehmen der
Berliner Wirtschaft vom 1.1.2007

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg 2 millió EUR

Garantált hitelek —

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és
6. cikke alapján

Igen

A végrehajtás időpontja 2007.1.1.

A támogatási program időtartama Végrehajtás vége: 2007.12.31.

Amennyiben szükséges, célravezető intézkedéseket hajtanak végre. Az N 501/
2003 sz. engedély keretében tett valamennyi vállalás a meghosszabbított
program vonatkozásában is kötelező érvényű

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Igen

Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyatékos-
sággal élő munkavállalók felvétele

Igen

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavállalók
foglalkoztatása:

Igen

Érintett gazdasági ágazat(ok) – valamennyi közösségi ágazat (1) Igen

– a teljes feldolgozóipar (1) Igen

– valamennyi szolgáltatás (1) Igen

– egyéb Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Referat II D
Martin-Luther-Str. 105
D-10825 Berlin

Egyéb információ —

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkével össz-
hangban

Igen Nem

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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