
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 235/05)

Támogatás száma XE 29/08

Tagállam Lengyelország

Régió Opolskie

A támogatási program címe Program w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy horyzontalnej (Namysłów)

Jogalap — Uchwała nr III/14/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 grudnia
2006 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nierucho-
mości w ramach pomocy horyzontalnej (Dz.U. Woj. opolskiego z 2006 r. nr
91, poz. 2692),

— Uchwała nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej (Dz.U. Woj. opolskiego z
2007 r. nr 54, poz. 1720),

— Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 52 250 EUR

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

A végrehajtás időpontja 2007.9.

A program időtartama 2008.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Burmistrz Namysłowa
ul. Dubois 3
PL-46-100 Namysłów

(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 30/08

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

A támogatási program címe Concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la forma-
zione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse
Umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e
Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R.
Calabria FSE 2007-2013, Asse 11 Occupabilità, obiettivo operativo E. 1
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Jogalap Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del
4 giugno 2008 — pubblicato sul BURC — parte III — supplemento straordi-
nario n. 01 al n. 022 del 30 maggio 2008. Avviso pubblico per la concessione
di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in
azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE)
Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 —
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria
FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.l — Rafforzare ľinse-
rimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga
durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e
incentivi)

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 20 millió EUR

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

A végrehajtás időpontja 2008.6.9.

A program időtartama 2008.12.31.

Célkitűzés A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés; az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű
vagy fogyatékossággal élő munkavállalók felvétele; a 6. cikk alapján: fogyatékos-
sággal élő munkavállalók foglalkoztatása

Gazdasági ágazat Valamennyi közösségi ágazat (1)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria — Dipartimento n. 10 lavoro, politiche della formazione
professionale, cooperazione e volontariato
Via Lucrezia della Valle
I-88100 Catanzaro

(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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