
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.46020 (2016/X)

Členský štát Poľsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom PL

Názov regiónu(NUTS) Podkarpackie
Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Názov opatrenia pomoci Pomoc dla zadania pn. : Likwidacja lokalnej kotłowni opalanej
paliwem stałym przy ul. Fredry 12 w Krośnie wraz z
podłączeniem budynków do wybudowanej w tym celu miejskiej
sieci ciepłowniczej

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

• art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). •
Umowa o udostępnienie środków w ramach programu
priorytetowego nr 795/2014/WF/KU/US z dnia 26.11.2014r. (
umowa pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW) • Umowa o
dofinansowanie NR 1/2016/OA/K/DK z dnia 18.03.2014r. (
umowa pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Miasto Krosno) 

Typ opatrenia pomoc poskytovaná ad hoc 

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci od 03.03.2016

Príslušné odvetvia hospodárstva Dodávka elektriny; plynu; pary a studeného vzduchu
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

Typ príjemcu Len veľké podniky

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku PLN 0 6300 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie
teplom a chladom (čl. 46)

45 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/niska-emisja/program-kawka/


