
A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami
támogatására történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban

nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 198/06)

Támogatás száma XE 18/07

Tagállam Lengyelország

Régió Województwo Wielkopolskie, Powiat Ostrowski

A támogatási program címe 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

Jogalap 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.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Teljes éves összeg 1 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 5. és
6. cikke alapján

Igen

A végrehajtás időpontja 2006.5.8.

A program időtartama 2006. december 31-ig.

Célkitűzés 4. cikk: Munkahelyteremtés

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő
munkavállalók felvétele

6. cikk: Fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkozta-
tása

Igen

Gazdasági ágazat Foglalkoztatási támogatásra jogosult valamennyi közös-
ségi ágazat (1)

Igen

A teljes feldolgozóipar (1) Igen

Valamennyi szolgáltatás (1)

(Kivéve: 500 m2-nél nagyobb hasznos területen zajló
kereskedelem, ingatlanfejlesztési szolgáltatások, benzin-
kutak)

Egyéb Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

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

Egyéb információ —

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentést igénylő támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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