
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 218/03)

Numer pomocy XR 5/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Střední Čechy

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013

Podstawa prawna Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někte-
rých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regio-
nálního rozvoje České republiky

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu
přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti v letech 2007–2013

Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

94 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 20.12.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Zborovská 11
CZ-150 21 Praha 5-Smíchov

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.ropstrednicechy.cz

Inne informacje —
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Numer pomocy XR 6/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Jihozápad

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013

Podstawa prawna Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

Usnesení vlády ČR ze dne 20. prosince 2006 č. 1461, o operačních programech
České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudr-
žnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013

Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007–2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

104 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy 36 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 17.12.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
CZ-370 01 České Budějovice

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://www.rr-jihozapad.cz

Inne informacje —

Numer pomocy XR 11/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region 87(3)(a)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Nemovitosti (výzva I)

Podstawa prawna Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

1 000 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.3.2008
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Czas trwania 30.6.2009

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.mpo.cz

Inne informacje —

Numer pomocy XR 12/08

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region 87(3)(a)

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Potenciál (výzva II)

Podstawa prawna Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvi-
sejících zákonů

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

602 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.3.2008

Czas trwania 30.6.2010

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

www.mpo.cz

Inne informacje —

Numer pomocy XR 74/08

Państwo członkowskie Polska

Region Lubuskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa
przedsiębiorstwa otrzymującego uzu-
pełniającą pomoc ad hoc

Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje

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

Uchwała nr XI/75/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowią-
cych pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji (Dz. Urz. Woj. Lubu-
skiego nr 92 poz. 1269)
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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 28.9.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Ul. Kopernika 1,
PL-66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel. (48) 95 727 81 05
podatki@kostrzyn.um.gov.pl

Adres internetowy publikacji programu
pomocy

http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=
show&id=3006&bar_id=2113

Inne informacje —
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