
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)

(2008/C 90/06)

Támogatás száma XE 6/08

Tagállam Lengyelország

Régió —

A támogatási program címe Refundacja 60 % kosztów płacy osoby niepełnosprawnej za okres jednego roku
od dnia jej zatrudnienia

Jogalap Art. 26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776,
z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
(Dz.U. nr 194, poz. 1405)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 12,96 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2007.11.7.

A program időtartama 2008.6.30.

Célkitűzés Az 5. cikk alapján: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalók
felvétele

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

314 starostów i 65 prezydentów miast na prawach powiatu
http://www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=121&id=326

(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 7/08

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad valenciana

A támogatási program címe Subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales
para el ejercicio 2008

Jogalap Orden de 27 de diciembre de 2007, de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de Subvenciones públicas
destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2008
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Költségvetés Teljes éves összeg Előzetes eljárás. A költségvetési támogatás közzététe-
létől függően.

A végleges elfogadástól és közzétételtől függő ideig-
lenes támogatás összege 22 453 000 EUR a rendelet
egészére nézve

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 6. cikke, valamint 8. cikkének
(4) bekezdése alapján

Igen

A végrehajtás időpontja 2008.1.1.

A program időtartama 2008.12.31-ig

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Nem

Az 5. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavál-
lalók foglalkoztatása

Nem

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavál-
lalók foglalkoztatásának többletköltségei

Igen

Érintett gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1), amely foglalkozta-
tási támogatásban részesülhet

Igen

– Minden ipari ágazat (1) Igen

– Minden szolgáltatás (1) Igen

– Egyéb Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Avda. Navarro Reverter, 2
E-46004 Valencia

Egyéb információ Ha a program közösségi alapokból társfinanszírozott, kérjük, egészítse ki a
következő mondattal:

A támogatási program (Kiegészítő támogatás) társfinanszírozásának alapja a
valenciai autonóm körzet 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális
operatív programja. Ref.: 2007ES052PO003. (Jövőbeni jóváhagyástól függően)

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentés kötelezettsége alá tartozó támo-
gatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a bányászatot és 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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