
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.46020 (2016/X)

Държава-членка Полша

Референтен номер на държавата-членка PL

Име на региона (NUTS) Podkarpackie
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Наименование на мярката за помощ 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

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

• 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) 

Вид на мярката помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне От 03.03.2016

Засегнат/и икономически сектор/и Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Събиране; пречистване и доставяне на води
Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на
материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Вид на получателя Само големи предприятия

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена
на предприятието

PLN 0 6300 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността
 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер

на помощта в
национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционни помощи за енергийноефективно районно
отопление и охлаждане (член 46)

45 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/niska-emisja/program-kawka/


