
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális
beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel össz-

hangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 118/07)

Támogatás száma XR 142/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió 87(3)(a)

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Program LEADER ČR

Jogalap Zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER
ČR

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 50 millió CZK

Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.9.4.

Időtartam 2007.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

—

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=39020&ids=0

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 159/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió 87(3)(a)

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Jogalap Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční
kontrole).

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování prog-
ramů reprodukce majetku

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 200 millió CZK
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Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.9.10.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.mpo.cz

http://www.czechinvest.org

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 8/08

Tagállam Lengyelország

Régió Lubuskie

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

TPV Displays Polska Sp. z o.o.

Jogalap Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustano-
wienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji real-
izowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod
nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007–2010

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás

Tervezett támogatás teljes összege 9,36 millió PLN; Folyósítása 2007–2010 évig

Maximális támogatási intenzitás 50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.12.24.

Időtartam 2011.6.30.

Gazdasági ágazat Bizonyos ágazatokra korlátozott támogatás

DL322, DL321

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/pomoc
+regionalna.htm

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 19/08

Tagállam Lengyelország

Régió Warmińsko-Mazurskie
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A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Program pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z
nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie miasta Elbląg

Jogalap 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/32/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w
sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie miasta Elbląg (Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurs-
kiego z dnia 25 maja 2007 r. nr 74, poz. 1176)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 0,2607 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.6.9.

Időtartam 2013.12.31.

Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

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

Egyéb információ —

Támogatás száma XR 21/08

Tagállam Lengyelország

Régió Śląskie

A támogatási program megnevezése
vagy az ad hoc támogatási kiegészí-
tésben részesülő vállalkozás neve

Uchwała nr VII/165/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z tą inwestycją

Jogalap Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. nr 121, poz. 844 z późn. zm.); Uchwała nr
VII/165/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z tą inwestycją

Az intézkedés típusa Támogatási program

Tervezett éves kiadás 2 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás 40 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.8.1.

Időtartam 2013.12.31.
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Gazdasági ágazat Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Rada Miejska w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
PL-44-100 Gliwice
Tel. (48-32) 239 12 99
E-mail: po@um.gliwice.pl

Az internetcím, ahol a támogatási
programot közzétették

www.um.gliwice.pl/pub/uchwaly/9641.pdf

Egyéb információ —
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