
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

(WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 280/07)

Numer pomocy XR 140/07

Państwo członkowskie Grecja

Region 87(3)(a), 87(3)(c)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Καθεστώς ενισχύσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις δευτερογενούς και τριτογενούς
τομέα, σε μέλη αγροτικού νοικοκυριού και σε κατοίκους ή μη της υπαίθρου, στο
πλαίσιο εφαρμογής Μέτρων του Άξονα 3 και 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπ-
τυξης της Ελλάδας 2007-2013/kathestos enisxyseon gia poly mikres epixeiriseis
defterogenous kai tritogenous tomea se meli agrotikou noikokyriou kai se katoi-
kous i mi tis ypaithrou, sto plasio efarmogis metron tou axona 3 kai 4 tou
Programmatos agrotikis anaptyxis tis Elladas 2007-2013

Podstawa prawna Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α'/92) «περί εγκρίσεως οικονομικών
ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

163,3 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.1.2008

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑ Αγροτική Ανάπτυξη/
Ypourgeio Agrotikis Anaptyxis, Ypireisia Diaxeirisis EPA Agrotiki Anaptyxi
Τηλ. (30) 210 527 50 83
E-mail: vskandalis@mnec.gr

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

www.agrotikianaptixi.gr

Inne informacje —

Numer pomocy XR 165/07

Państwo członkowskie Polska

Region Łódzkie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego
uzupełniającą pomoc ad hoc

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji i
tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technologii

Podstawa prawna 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, z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/138/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc
pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

2 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 9.6.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Rada Miejska w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi
Kontakt: Michał Łyczek — Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego
Adres: ul. Piotrkowska 104, PL-90-004 Łódź
Tel. (48-42) 638 47 10
E-mail: m.lyczek@uml.lodz.pl

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=8332

Inne informacje —
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