
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 198/06)

Pomoc nr XE 18/07

Państwo Członkowskie Polska

Region Województwo Wielkopolskie, Powiat Ostrowski

Nazwa programu pomocy Program pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na tworzenie nowych
miejsc pracy niezwiązanych z inwestycjami

Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Art. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXVIII/535/2006 z dnia
28 lutego 2006 r.

Planowane w ramach programu
roczne wydatki

Roczna całościowa kwota 1 milion EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6 rozporzą-
dzenia

Tak

Data wykonania 8.5.2006

Okres trwania systemu lub indywi-
dualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy Art. 4: Tworzenie zatrudnienia

Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnospraw-
nych

Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc
dotyczy

Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do
przyznania pomocy w zakresie zatrudnienia

Tak

Cała produkcja (1) Tak

Wszystkie usługi (1)

(wyłączono: handel o powierzchni użytkowej powyżej
500 m2, usługi developerskie, stacje paliw)

Inne Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej
pomoc

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Al. Powstańców Wielkopolskich 18
PL-63-400 Ostrów Wielkopolski

Inne informacje —

Pomoc podlegająca wymogowi
uprzedniej notyfikacji Komisji

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regulu-
jących pomoc państwa w ramach sektora.

25.8.2007 C 198/21Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


