
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (1) — Krajowa mapa pomocy
regionalnej: Grecja, Estonia, Litwa

(2006/C 286/04)

N 408/2006 — GRECJA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 31.08.2006 r.)

(REGION NUTS II)
(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)
(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.1.2007-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2013

1. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

GR11 ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI 40 % 40 %

GR21 IPEIROS 40 % 40 %

GR23 DYTIKI ELLADA 40 % 40 %

GR14 THESSALIA 30 % 30 %

GR22 ΙΟΝΙΑ ΝISIA 30 % 30 %

GR43 KRITI 30 % 30 %

GR25 PELOPONNISOS 40 % 30 %

GR41 VOREIO AIGAIO 40 % 30 %

2. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia
31.12.2010 r. (2)
(regiony efektu statystycznego)

GR12 KENTRIKI MAKEDONIA 30 % 20 %

GR13 DYTIKI MAKEDONIA 30 % 20 %

GR30 ATTIKI 30 % 20 %

3. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą jako regiony rozwoju gospodarczego zgodnie z art. 87 ust. 3
lit. c) traktatu WE

GR42 ΝΟΤΙΟ AIGAIO 30 % 15 %

GR24 STEREA ELLADA

GR 241 VOIOTIA 30 % 15 %

GR244 FTHIOTIDA 30 % 15 %

GR242 EVVOIA 30 % 15 %

GR245 FOKIDA 30 % 20 %

GR243EYRYTANIA 30 % 20 %

(1) W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap
ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw
zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących
wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie
krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(2) Jeden lub większa liczba tych regionów będą nadal kwalifikować się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a), a pułap na
okres od 1.1.2011 r. do 31.12.2013 r. zostanie podniesiony do 30 %, jeżeli przegląd zaplanowany na 2010 r. wykaże, że wartość
PKB na mieszkańca regionu spadła poniżej 75 % średniej wartości dla UE-25.
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(1) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.



N 466/2006 — ESTONIA
Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007–31.12.2013

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13 września 2006 r.)

Kod strefy Nazwa strefy Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)
(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

EE ESTONIA

EE001 Põhja-Eesti 40 %

EE004 Lääne-Eesti 50 %

EE006 Kesk-Eesti 50 %

EE007 Kirde-Eesti 50 %

EE008 Lõuna-Eesti 50 %

(1) W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap
ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw
zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki
kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

N 641/2006 — LITWA
Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007–31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 24.10.2006 r.)

Kod strefy Nazwa strefy Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)
(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą do dnia 31.12.2013 r. zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu
WE

LT LITWA 50 %

(1) W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap
ten powiększa się o 10 punktów procentowych dla przedsiębiorstw średniej wielkości oraz o 20 punktów procentowych dla małych
przedsiębiorstw zgodnie z tym, co zostało określone w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyj-
nych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z pkt 67
Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

23.11.2006C 286/6 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


