
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)

(2008/C 97/07)

Numer pomocy XR 187/07

Państwo członkowskie Estonia

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist
antav regionaalabi

Podstawa prawna Rahandusministri 26. oktoobri 2007 käskkiri nr 610 „Euroopa Majanduspiir-
konna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist regionaalabi andmise
tingimused”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

5,75 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 26.10.2007

Czas trwania 30.4.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
EE-15006 Tallinn

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.eeagrants.fin.ee/?id=77055

Inne informacje —

Numer pomocy XR 17/08

Państwo członkowskie Polska

Region Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsię-
biorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg

Podstawa prawna Art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591);

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);

Uchwała nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w
sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg
(Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2007 r. nr 74,
poz. 1175)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

0,2607 mln EUR
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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

Prezydent Miasta Elbląg
Ul. Łączności 1
PL-82-300 Elbląg
Tel. (48–55) 239 32 26
wfbrab@elblag.com.pl

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/dziennik_urzedowy/2007/px_dz._u._nr74.pdf

Inne informacje —
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